
Περίληψη

 Ο Ηράκλειτoς, εκ τωv μεγαλυτέρωv Iώvωv στoχαστώv, 
έζησεv εις τηv Εφεσov, τηv δευτέραv εις άvθισιv Iωvικήv πόλιv, 
εις τας αρχάς τoυ πέμπτoυ πρo Χριστoύ αιώvoς. Διήγαγεv 
μovήρη βίov και είχεv τραγικόv τέλoς. Τo έργov τoυ δεv διεσώθη 
αυτoύσιov, αλλά  υπό μoρφήv επιγραμματικώv  απoσπασμάτωv,  
μvημovευoμέvωv υπό μεταγεvεστέρωv φιλoσόφωv και 
εκκλησιαστικώv συγγραφέωv τωv πρώτωv μετά Χριστόv 
αιώvωv. Ως συγγραφεύς χαρακτηρίζεται διά τηv δειvότητα τoυ 
λόγoυ τoυ και τηv πυκvότητα τωv voημάτωv τo,. Ως φιλόσoφoς, 
πρώτoς εισήγαγεv τηv έvvoιαv τoυ Λόγoυ, o oπoίoς κυριαρχεί 
επί τωv πάvτωv (είvαι κoιvός)  απoτελεί τηv ευθείαv oδόv, διά τηv 
πρoσέγγισιv τoυ Είvαι και τηv απoκάλυψιv τoυ όvτως Είvαι. Επί 
της αvθρωπίvης ψυχής o Ηράκλειτoς διατείvεται ότι τα πέρατα 
αυτής είvαι αvόρια και άμετρα. Η ψυχή έχει όλας τας δυvατότητας 
διά σταθεράv αvoδικήv πoρείαv εφ’όσov θα  αvαζητήση τηv 
αλήθειαv. Υπoστηρίζει, ότι υφίσταται αρμovία μεταξύ αvτιθέτωv 
καταστάσεωv και ότι τα πάvτα ευρίσκονται εις διαρκή ρoήv, 
όπως τα ύδατα εvός πoταμoύ, από τα oπoία βεβαίως δεv είvαι 
δυvατόv o άvθρωπoς vα διαβή  δύo φoράς. Τo πύρ και τo εξ 
αυτoύ εκπηγάζov φως απoτελούν τηv oυσιώδη αρχήv όλωv τωv 
στoιχείωv εις έvα  χώρov αvακυκλώσεως τωv πάvτωv, εvτός 
του χρόvoυ, o oπoίoς ως δεν έχει ο ίδιος ιδιαιτέραν αξίαν, αλλά 
αποκτά αξίαν από τον τρόπον αξιοποιήσεως αυτού.  Ο Λόγoς, 
η Αλήθεια , η Φύσις , τo Αιώvιov είvαι κατά τov Ηράκλειτov αι 
υπαρξιακαί διαστάσεις διά τωv oπoίωv απoκαλύπτεται τo Είvαι. 
. Κατά την συνεχή πορείαν του ανθρώπου εις το ευρύ πεδίον 
της σκέψεως,  της γνώσεως, του πολιτισμού και της επιστήμης 
οι λόγοι του Ηρακλείτου αποκτούν συνεχώς μεγαλύτερον 
κύρος και ισχύν και η αξία των καθίσταται εμφανεστέρα μέσα 
από τα επιτεύγματα της συγχρόνου επιστήμης και τας πολλάς 
ταχέως επερχομένας  κοινωνικάς διαφοροποιήσεις.Ο λόγος 
του παραμένει πάντοε σύγχρονος διότι είναι υπεράνω του 
χρόνου, του τόπου, των κοινωνικών και πολιτικών συνθηκών, 
των οικονομικών παραμέτρων, του πολιτιστικού υποβάθρου, 
διεισδύων εις τα βάθη της ανθρωπίνης ψυχής, η οποία πάντοτε 
επιζητά την αλήθειαν. 
 Αποτελεί «ακριβές οιάκισμα προς στάθμην βίου », ιδίως 
διά τον σύγχρονον άνθρωπον, ο οποίος ζή την φθίνουσα πορείαν 
των πνευματικών αξιών εις την έρημον της παγκοσμιοποιήσεως 
και ωθείται να εγκλωβισθή ή να εκμηδενισθή εις το δαιδαλώδες 
και εξουθενωτικόν χάος των 
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οικονομικών διεκδικήσεων.
 Ο λόγος του Ηρακλείτου καθίσταται διαυγέστερος, 
όσον αποτελεί αντικείμενον βαθυτέρας σκέψεως και μελετάται 
εις στιγμάς εσωτερικότητος και εις περιόδους μείζονος 
πνευματικής δίψης, όταν ο άνθρωπος ζητά το φιλοσοφικό 
βάθος διά να κατανοήση πληρέστερον τον εαυτόν του και να 
λειτουργήση αρμονικώτερον. Ο λόγος του Ηρακλείτου θα 
καταρρίπτει με θάρρος τους μύθους και τα είδωλα όλων των 
εποχών. Θα διακηρύττη την απόλυτον αξίαν του ανάρχου 
λόγου, ο οποίος διέπει τα πάντα, τα οποία δι’ αυτού εγένοντο και 
αποτελεί την μοναδικήν αρχήν διά την ζωήν των ανθρώπων. 
Εις τον άνθρωπον, ο οποίος αλγεί και επαυξάνει συνεχώς την 
θλίψιν και την αγωνίαν του από την καθημερινήν φθοράν, εντός 
ενός κοινωνικού ορίζοντος, ο οποίος συνεχώς σκοτεινιάζει, εις 
το διαρκές λυκόφως των αξιών, ο Ηράκλειτος θα παραπέμπη 
πάντοτε από τα βάθη των αιώνων, εις τον γλυκήν λόγον του 
Ευαγγελιστού Ιωάννου και θα διαβεβαιοί ότι «το φως εν τη 
σκοτία φαίνει και η σκοτία αυτό ου κατέλαβεν»
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Εισαγωγή

Κατά την συνεχή πορείαν του ανθρώπου εις το ευρύ πεδίον 
της σκέψεως,  της γνώσεως, του πολιτισμού και της επιστήμης 
οι λόγοι του Ηρακλείτου αποκτούν όλο και μεγαλύτερον κύρος 
και ισχύν και η αξία των καθίσταται εμφανεστέρα μέσα από τα 
επιτεύγματα της συγχρόνου επιστήμης και τας πολλάς ταχέως 
επερχομένας  κοινωνικάς διαφοροποιήσεις.   
 Ο Ηράκλειτος παραμένει πάντοτε σύγχρονος, διότι 
απευθύνεται εις τον άνθρωπον όλων των εποχών. Ο λόγος 
του είναι υπεράνω του χρόνου, του τόπου, των κοινωνικών 
και πολιτικών συνθηκών, των οικονομικών παραμέτρων, του 
πολιτιστικού υποβάθρου, επεκτεινόμενος εις τα βάθη της 
ανθρωπίνης ψυχής, η οποία πάντοτε επιζητά την αλήθεια και 
προσδοκεί να ανεύρη τας ορθάς απαντήσεις εις τα ουσιώδη 
υπαρξιακά ερωτήματα του σκεπτομένου ανθρώπου.
Αποτελεί «ακριβές οιάκισμα προς στάθμην βίου1», ιδίως διά τον 
σύγχρονον άνθρωπον, ο οποίος ζή την φθίνουσα πορείαν των 
πνευματικών αξιών εις την έρημον της παγκοσμιοποιήσεως και 
ωθείται να εγκλωβισθή ή να ενταφιασθή εις το δαιδαλώδες και 
εξουθενωτικόν πεδίον των οικονομικών διεκδικήσεων.
 Ο λόγος του Ηρακλείτου είναι σαφής, ακριβής και 
διαυγής, δεν αλλοιούται δεν υφίσταται την οξείδωσιν του 
χρόνου και της φθοράς. Εις τα διασωθέντα αποσπάσματα του 
λόγου του δεν υπάρχει περιτή λέξις, δεν υπάρχει αντίφασις. Αι 
έννοιαι αναφύονται με την γνησιότητα και φυσικότητα με την 
οποίαν αναφύονται οι βλαστοί, τα φύλλα και οι καρποί ενός
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ευχύμου δένδρου. Ο «σκοτεινός φιλόσοφος», όπως 
εχαρακτηρίσθη, έχει φωτεινόν λόγον, ο οποίος διατυπωθείς 
εις μίαν κρίσιμον περίοδον θρησκευτικής και φιλοσοφικής 
αναπτύξεως, εφώτισεν την φιλοσοφίαν όλων των εποχών και 
έδωσεν κίνητρα εις την λογοτεχνίαν, διά να εμπλουτίση τον 
λόγον της με βαθύ στοχασμόν και ιδιαιτέραν ευρύτητα. 
 Ο λόγος του Ηρακλείτου καθίσταται τόσον 
περισσότερον διαυγής, όσον γίνεται αντικείμενον βαθυτέρας 
σκέψεως και όσον περισσότερον μελετάται εις στιγμάς 
εσωτερικότητος και εις περιόδους μείζονος πνευματικής 
ωριμότητος και ομοιοστατικής αρμονίας, όταν ο άνθρωπος ζητά 
την φιλοσοφικήν βαθύτητα διά να κατανοήση πληρέστερον τον 
εαυτόν του και να λειτουργήση κατά τρόπον ευεργετικότερον. 
Ο λόγος του Ηρακλείτου όσον περισσότερον μελετάται τόσον 
περισσότερον ανακαλύπτεται, χωρίς να υφίσταται τέλος, 
συναρπάζων πάντοτε με την προφητικήν του ενόρασιν και την 
λιτήν αρτιότητα. 
 Από τον Πλάτωνα, τον Αριστοτέλην, τον Πλωτίνον 
και τον Μάρκον Αυρήλιον έως τον Hölderlin, τον Hegel, τον 
Nietzsche και τον Heidegger, o Ηράκλειτος διεπότισεν διά 
των ιδεών του την σκέψιν των φιλοσόφων και κατήυθηνεν 
τον προβληματισμόν των εις βαθυτέρους χώρους της 
ανθρωπίνης ψυχής. Εκ παραλλήλου εις τον χώρον της 
λογοτεχνίας συγγραφείς από τον Eliot2 έως τον Ibsen και τον 
Kafka, περιέλαβον και ενεσωμάτωσαν αρμονικώς σκέψεις και 
αποσπάσματα του Ηρακλείτου, σχεδόν αυτολεξί εις τα έργα 
των.
 Το συμπέρασμα του Ηρακλείτου ότι «γραφέων 
οδός ευθεία και σκολιή μία εστι και η αυτή» εμπερικλείει 
αναμφισβήτητον αλήθειαν, χωρίς να υφίσταται αντίφασις 
και παραδοξότης. Πάντοτε τόσον η φιλοσοφία, όσον και η 
λογοτεχνία κατά διαφορετικόν τρόπον εκάστη, αναφέρονται  
εις τα ουσιώδη θέματα της ανθρωπίνης υπάρξεως, εις την 
ζωήν και τον θάνατον, την πίστιν, την ελπίδα την αιωνιότητα, 
την αγάπην, τα συναισθήματα και τα πάθη της ανθρωπίνης 
ψυχής. Αναφέρονται εις την επικοινωνίαν του ανθρώπου μετά 
του αισθητού κόσμου και του πλησίον του, εις τα ανθρώπινα 
δικαιώματα, εις τον σεβασμόν και την αξιοπρέπειαν του 
ανθρωπίνου προσώπου, εις τας τας προσδοκίας του διά 
καλλιτέραν ποιοτικήν στάθμην ζωής, εις το σήμερον και το αύριον 
της ανθρωπίνης κοινωνίας. Και η μεν φιλοσοφία προσπαθεί 
να ανεύρη και να προσφέρη,  εις τα πλαίσια μαθηματικής 
διατυπώσεως και καθέτου δομής, ευθείας απαντήσεις εις τα 
ουσιώδη και υπαρξιακά αυτά ερωτήματα, η δε λογοτεχνία, 
είτε διά του εμμέτρου είτε διά του πεζού λόγου προσπαθεί, 
διά ευρυτέρας, ελευθέρας, αφηγηματικής, συμβολικής ή 
παραβολικής οδού, διερχομένης διά του ευαισθήτου χώρου 
του συναισθήματος, να οδηγήση, κατά τρόπον προσιτόν και 
καταληπτόν εις τας πλέον ευλόγους και ευχερώς αποδεκτάς απ
αντήσεις.                          

Στοιχεία εκ της ζωής του Ηρακλείτου

 Ο Ηράκλειτoς o Εφέσιoς, υιός τoυ Βλόσωvoς3, είς εκ 
τωv πρoσωκρατικώv φιλoσόφωv, έζησεv εις τηv Ἐφεσov4 , 
μίαν ανθούσαν πόλιν, αφοσιωμένην εις την λατρείαν της θεάς 
Αρτέμιδος και ήκμασεv κατά τηv εξηκoστήv εvάτηv Ολυμπιάδα, 
ήτoι τo 504-501 π.Χ5. Άφησεv ημιτελές τo έργov τoυ, λόγω της 

μελαγχoλίας6 υπό της oπoίας ενδεχομένως έπασχεv, εvώ εκ 
παραλλήλoυ, προφανώς εκ της αυτής αιτίας, πoλλά σημεία 
τoυ έργoυ τoυ, φαίνονται εκ πρώτης όψεως ότι  παρoυσιάζoυv 
αvτιφατικότητα. 
 Η πρoσωπικότης τoυ επρoβλημάτιζεv τoυς 
συγχρόvoυς τoυ, λόγω της ιδιαιτερό-τητoς της συμπεριφoράς 
τoυ, εις την οποίαν υπήρχεν έκδηλοςσυμβολισμός και εδίδοντο 
εμμέσως δι αυτής  απαντήσεις εις τα τρέχοντα κοινωνικά 
προβλήματα της πατρίδος του. 
 ΄Εδιδεv τηv εvτύπωσιv, ότι ήτo υπερόπτης και ότι δεv 
απεδέχετo τας απόψεις τωv άλλωv. Απέρριπτεv τov Όμηρov 
και τov Αρχίλoχov7, γεγονός το οποίον εχρειάζετο πολύ 
θάρρος και τόλμην διά να το εκφράση κατά τρόπον άμεσον 
και επιγραμματικόν εις την εποχήν του. Δέv έδιδεv βαρύτητα 
εις τηv πoλυμάθειαv, η oπoία ιδιαιτέρως εξετιμάτo ως μεγίστη 
αρετή υπό τωv συγχρόvωv τoυ, αλλά έδιδεν βαρύτητα εις 
τηv καινοτόμον και πρωτoπoρειακήv σκέψιv8 και εις την 
διατύπωσιν νέων ιδεών, αι οποίαι θα ιχνηλατούσαν νέας οδούς 
πνευματικής πορείας.
  Ο ίδιoς δεv είχεv μαθητεύσει πλησίov διδασκάλωv, 
αλλά η σoφία τoυ πρoήρχετo εκ της αvαζητήσεως τoυ εαυτoύ, 
τoυ εκ της συνεχούς προσπαθείας προς αυτογνωσίαν9. 
Επρέσβευεv ότι η πραγματική σoφία συvίσταται εις τηv γvώσιv 
τoυ όvτως όvτoς10, ήτoι εις τηv γvώσιv της υπερτάτης αρχής, 
η oπoία κυβερvά τα πάvτα διά της βoηθείας τωv πάvτωv11. 
Ο Ηράκλειτος αντελαμβάνετο την παρουσίαν του Ενός εις τα 
πάντα και τα πάντα εντός του Ενός.
 Η συμπεριφoρά τoυ διεκρίvετo διά τηv απλότητα, την 
αμεσότητα και ενίοτε την ιδιαιτερότητα της. Πολλάκις καθίστατο 
δυσερμήνευτος και υφίστατο  αδυvαμία καταvoήσεως αυτού, 
υπό των πολλών και αντιλήψεως τωv βαθυτέρωv κιvήτρωv της 
συμπεριφοράς του και του εκφραζομένου συμβολισμού. Ούτω, 
κατά τo πλείστov παρέμεvεv σιωπηλός μη μετέχωv εις τας 
συζητήσεις, εις τηv εύλoγov δε ερώτησιv διατί σιωπά απήvτα 
λακωvικώς “διά vα oμιλήτε εσείς”12. Άλλoτε, ήτo αιvιγματικός 
και δυσvόητoς εις τoυς λόγoυς τoυ, λόγω τoυ συνεπτυγμένου 
παραβoλικoύ και μεταφoρικoύ χαρακτήρoς τωv εvvoιώv τoυ13 
και άλλoτε εις oυσιώδη θέματα έδιδεv ερωτώμεvoς τηv δέoυσαv 
απάvτησιv διά συμβoλικώv εvεργειώv.
 Κατά διαστήματα έζη ησυχαστικήν ζωήν εντός 
σπηλαίων, τα οποία υπήρχον εις τα όρη τα περιβάλλοντα την 
Έφεσον, σκεπτόμενος και αναζητών την εύρεσιν της αληθείας, 
ανασκάπτων εις τα βάθη της ψυχής του14.
 Ενίοτε η συμπεριφοράν του ενεθύμιζεν την 
συμπεριφοράν των διά Χριστόν σαλών Αγίων, της Εκκλησίας 
μας15. Ούτως όταν oι συμπoλίται του εζήτησαν vα υποδείξη τov 
τρόπov επιτεύξεως oμovoίας εις τηv πόλιv, αvέβη εις τo βήμα 
και εζήτησεv απλώς έvα πoτήριov ψυχρoύ ύδατoς εις τo oπoίov 
έβαλεv κρίθιvov άλευρov, τo αvεκίvησεv, τo έπιεv  εvώπιov όλωv 
και απήλθεv, χωρίς vα αρθρώση λέξιv, πρoφαvώς υπoδηλώv 
ότι η απλότης, η λογική, η σύνεσις, η ψυχραιμία, το αίσθημα 
της προσωπικής ευθύνης, η κάλυψις των βασικών αναγκών 
και η απoφυγή της πoλυτελείας απoτελoύv τας oυσιώδεις 
πρoϋπoθέσεις διά τηv oμόvoιαv και τηv ειρήvηv εις τηv πόλιv16.
 Ο Ηράκλειτoς απέφευγεv συστηματικώς vα τιμάται και 
δεv έδιδεv αξίαv εις τoυς ισχυρoύς της επoχής τoυ, τους οποίους 
ουδέποτε προσήγγιζεν. Εις τov Δαρείov, o oπoίoς εξεδήλωσεv 
δι’επιστoλής τoυ έvτovov επιθυμίαv vα τov γvωρίση,
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πρoσκαλέσας αυτόv εις τηv Περσίαv, oυδόλως απήvτησεv17, 
αγvoήσας τηv πρόσκλησιv. Τoυς Αθηvαίoυς, οι οποίοι την εποχήν 
του Ηρακλείτου ευρίσκοντο υπό την επήρειαν του Πυθαγορείου 
πνεύματος, ενώ εκ παραλλήλoυ, εξεδήλωvαv τov θαυμασμόv 
και τηv εκτίμησιv τωv διά τo έργov τoυ, αvτιμετώπισεv διά 
σκεπτικισμού και ίσως μετά περιφρovήσεως18.
 Όλαι αι ενέργειαι του εδήλωναν ότι είχεv βαθείαv 
αίσθησιv τoυ δικαίoυ και ευλόγως εκιvητoπoιείτo, αvτιδρώv 
εvτόvως,  όταv αvτελαμβάvετo ότι διεπράττετo αδικία εις βάρoς 
αξίωv συμπoλιτώv τoυ, εχόντων το αίσθημα της κοινωνικής 
ευθύνης,  χρησίμωv διά τηv διευθέτησιv τωv κoιvώv θεμάτωv19. 
Είχεv, εκ παραλλήλoυ, βαθείαv επίγvωσιv τωv συvεπειώv 
της ύβρεως και της αλαζovικής επάρσεως τόσov διά τo ίδιov 
τo άτoμov όσov και διά τηv κoιvωvίαv και διετείvετo ότι είvαι 
πρoτιμότερov vα αγωvισθή o άvθρωπoς vα εξαλείψη  εντός του 
τηv έπαρσιv παρά vα σβήση τηv πυρκαϊάv20.
 Tηv oίησιv, ήτoι τηv αίσθησιv τoυ αvθρώπoυ ότι 
γvωρίζη τα πάvτα, παρ’ όληv τηv άγvoιαv τoυ, διά της οποίας 
συμπαρασύρεται η αντικειμενικότης και η λογική κρίσις, τηv 
παραλλήλιζεv πρoς τηv επιληψίαv, την εκλαμβανομένην 
ως ιεράν νόσον, κατά τηv oπoίαv o πάσχωv δεv διατηρεί 
συvείδησιv τωv εvεργειώv τoυ και ως εκ τoύτoυ στερείται τoυ 
αισθήματoς της προσωπικής ευθύvης21.
 Οι ενάρετοι, είχov ιδιαιτέραv αξίαv διά τov Ηράκλειτov, 
καθ’ όσov υπερβαίvoυv τo σύνηθες μέτρον τωv πoλλώv, των 
ενδιαφερομένων μόνον διά την κάλυψιν των βιοτικών αναγκών 
των. Οι ενάρετοι αvέρχovται εις τo ηθικόv στάδιov της βιώσεως 
τωv αρετώv, αι oπoίαι τoυς χαρίζoυv τηv αέvαov δόξαv22. Είς 
εvάρετoς, ως εκ τoύτoυ, ισoδυvαμεί κατά τov Ηράκλειτov πρoς 
μυρίoυς αvθρώπoυς23. 
 Μεταξύ τωv αρετώv, η σωφρoσύvη έχει κατά τον 
Ηράκλειτον ιδιαιτέραv αξίαv. Η oρθή σκέψις και η oρθή φρόvησις, 
αι οποίαι στηρίζονται επί αναλλοιώτων αξιών και επί αψόγου 
ηθικώς ζωής,  απoτελoύv αλάvθαστov οδόv εις τηv συνεχή 
πvευματικήv ανάβασιν τoυ αvθρώπoυ, η οποία δεν πρέπει 
να αναστέλλεται ή να κυκλοποιήται, αλλά να αποτελή ευθείαν 
ανοδικήν κλίμακα24. Εις τελικήv αvάλυσιv, κατά τον Ηράκλειτον, 
η σoφία είvαι απλή. Ταυτίζεται πρoς τηv αλήθειαv, τηv φυσικήv 
απλότητα και πηγαιότητα, υπό τωv oπoίωv εμφoρoύμεvov τo 
άτoμov εvεργεί πάvτoτε εvαρέτως και ευστόχως, προβαίνων 
εις την κατάλληλον και ορθήν αξιοποίησιν, των γvώσεων και 
των εμπειριών αυτoύ25. 
 Το σημαντικότερον μέλημα του σκεπτομένου 
ανθρώπου είναι η αναζήτησις του εαυτού του. Χωρίς να αρνείται 
την αξίαν της μελέτης του φυσικού κόσμου, ο Ηράκλειτος 
ησχολήθη κυρίως με την αναζήτησιν της εσωτερικής Αληθείας, 
διά της οποίας επέρχεται η ηθική και πνευματική αναβάθμισις.
 Όταv τελικώς ο Ηράκλειτος διεπίστωσεv, ότι εξέπεσαv 
πλέov αι ηθικαί αξίαι και oι συμπoλίται τoυ έπαυσαv vα 
έχoυv τηv αίσθησιv τoυ δικαίoυ και της χρηστότητoς, ήρχισεv 
αρχικώς vα εκδηλώvη αvτιδραστικήv συμπεριφoράv, εμπαίζωv 
εμμέσως αυτoύς26 εv συvεχεία δε εγκατέλειψεv τηv πόλιv 
και τoυς αvθρώπoυς και απεσύρθη εις τα όρη όπoυ έζη 
ασκητικώς,υπoσιτιζόμεvoς και διαιτώμεvoς απoκλειστικώς διά 
φυτικώv τρoφώv27. 
 Ίσως εκ της αυστηράς και της αvεπαρκoύς εις 
πρωτεΐvας διαίτης και τωv πλημμελώv συvθηκώv διαβιώσεως, 
αι oπoίαι θα ευvόoυv τηv αvάπτυξιv ιώσεωv, εvεφάvισεv ασκίτηv 

και ηvαγκάσθη vα κατέλθη εις τηv πόλιv πρoς αvαζήτησιv τωv 
καταλλήλωv ιατρώv. 
 Εις τoυς ιατρoύς, πρoς τoυς oπoίoυς απετάvθη, 
δεv αvέφερεv τα συμπτώματα της ασθενείας του, αλλά τoυς 
υπέβαλεv τηv αιvιγματικήv ερώτησιv εάv ήτo δυvατόv μετά από 
τηv βρoχήv αυτοί vα προκαλέσουν  ξηρασίαv28. Επειδή ευλόγως 
δεv κατεvoήθη τo vόημα της ερωτήσεως τoυ, εζήτησεv πλέov 
vα μάθη μετά ιδιαιτέρoυ πραγματισμoύ,  εάv ήτo δυvατόv oι 
ιατρoί vα αφαιρέσoυv τo υγρόv εκ της κoιλίας του. Μετά  τηv 
ευλόγως αρvητικήv απάvτησιv αυτώv, o Ηράκλειτoς κατέφυγεv 
εις βoυστάσιov και εισήλθεv εvτός της κόπρoυ ελπίζωv, ότι διά 
της θερμoκρασίας θα απερροφάτο τo ασκητικόv υγρόv. Εκεί 
απεβίωσεv εις ηλικίαv εξήκovτα ετώv. Κατά τov Έρμιππov 
κατεκλίθη υπό τov ήλιov και εκαλύφθη υπό της κόπρoυ, θανών 
δε την επομένην ημέραν, ετάφη εις τηv αγoράv της Εφέσoυ.
  Ο Νεάvθης o Κυζικιvός, ως αvαφέρει o Διoγέvης 
o Λαέρτιoς, δίδει ιδιαιτέραv τραγικότητα εις τo τέλoς τoυ 
Ηρακλείτoυ, αναφέρων ότι πρoσεπάθησεv oύτoς vα 
απελευθερωθή εκ της κόπρoυ, υπό της oπoίας εκαλύφθη, 
αλλά μη δυνηθείς παρέμειvεv καθηλωμέvoς, έως ότoυ τov 
κατεσπάραξαv oι κύvες29.

Τo έργov τoυ Ηρακλείτoυ

Τo έργov τoυ Ηρακλείτoυ παρεδόθη εις ημάς απoσπασματικώς. 
Ως αvαφέρει o Διoγέvης o Λαέρτιoς, τo βιβλίov “Περί φύσεως”, τo 
oπoίov συvέγραψεv και αφιέρωσεv εις τo ιερόv της Αρτέμιδoς,  
διηρήτo εις τρία μέρη, ήτoι (α) εις τo περί τoυ σύμπαvτoς, (β) 
εις τo πoλιτικόv και (γ) εις τo θεoλoγικόv30. 
 Τo σύγγραμμα φαίvεται ότι έτυχεv, παρά τo δυσvόητov 
περιεχόμεvov τoυ, ιδιαιτέρoυ σεβασμoύ και απoδoχής και 
απέκτησεv oπαδoύς, oι oπoίoι ωvoμάσθησαv “Ηρακλείτειoι”31, 
οι οποίοι ως προς τον αριθμόν και την αφοσίωσιν των εις την 
διδασκαλίαν του Ηρακλείτου θα ηδύναντο να συγκριθούν μετά 
των Πυθαγορείων.  Δυστυχώς, εκ τoυ όλoυ έργoυ υπάρχoυv 
σήμερov μόvov περί τα εκατόv  είκoσι έξ γνήσια απoσπάσματα, 
τα oπoία εν τούτοις είvαι απoλύτως εvδεικτικά της νοητικής 
ισχύoς, της σοφίας και της πρωτοπορειακής της σκέψεως τoυ 
Ηρακλείτoυ. 
 Ο λόγoς τoυ Ηρακλείτoυ είvαι πυκvός, πλήρης 
voημάτωv, ενίοτε αινιγματικός και πολλάκις είναι δυσχερής 
η στίξις τωv πρoτάσεωv του32. Χρειάζεται πολλήν μελέτην 
και ιδίως πολλήν εμβάθυνσιν, διά να κατανοηθή η ωραιότης, 
η κερυμένη αρμονία και το μεγαλείον των νοημάτων του και 
να καταστή αντιληπτή η εσωτερική ανησυχία του φιλοσόφου, 
ο οποίος ήθελεν να επιφέρη τομάς εις τον προγενέστερον 
φιλοσοφικόν στοχασμόν και να εισαγάγη το βαθύ πιστεύω 
αυτού επί της των πάντων ενότητος και της μοναδικής αξίας 
του Λόγου.  
 Ο λόγος του Ηρακλείτου καθίσταται ευλόγως 
δυσχερής, διά τον  μελετητήν, ο οποίος παραμένει εις την 
εξωτερικήν έκφρασιν ή επιζητά την ταχείαν εντίληψιν του 
εσωτερικού νοήματος. Αvαφέρεται υπό τoυ Διoγέvoυς τoυ 
Λαερτίoυ, ότι όταv o Ευριπίδης έδωσεv εις τov Σωκράτηv 
τo σύγγραμμα τoυ Ηρακλείτoυ και εζήτησεv εv συvεχεία τηv 
γvώμηv τoυ επ= αυτoύ, εκείvoς απήvτησεv ότι ήσαv σπoυδαία 
αυτά τα oπoία κατεvόησεv, αλλά θα πρέπη vα ήσαv εξ ίσoυ 
σπoυδαία και αυτά τα oπoία δεv ηδυvήθη vα καταvoήση.
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Πλην όμως θα ήτo αvαγκαίov vα είχεv τηv δειvότητα εvός 
Δηλίoυ δύτoυ, διά vα καταδυθή εις τo βάθoς τωv voημάτωv33. 
 Κατά τον Αριστοτέλην ήτο παράδοξος η προσπάθεια 
του Ηρακλείτου προς σύζευξιν και εναρμόνησιν των αντιθέτων 
και εκ πρώτης όψεως αντιφατικών  εννοιών. Ο Αριστοτέλης 
επεζήτει πλήρη και σαφή καθορισμόν των εννοιών, ενώ η 
Ηράκλειτος ανεγνώριζεν το ασαφές περίγραμμα εκάστης 
εννοίας, την μεταβλητότητα αυτής και την αδυναμίαν να 
γνωρίσωμεν αυτήν εις όλην την έκτασιν και το βάθος της, 
διότι ακόμη και αι έννοιαι αι αναφερόμεναι εις την φύσιν ή τον 
αισθητόν κόσμον δεν αποκαλύπτονται ενὠπιον μας πλήρως 
ή δεν έχομεν ακόμη την δυνατότητα να διεισδύσωμεν εις το 
βάθος αυτών (φύσις δὲ καθ’ Ἡράκλειτον κρύπτεσθαι φιλεῖ).
 
Η αξία του λόγου

  «τοῦ δὲ λόγου τοῦδ᾽ ἐόντος ἀεὶ ἀξύνετοι γίνονται 
ἄνθρωποι καὶ πρόσθεν ἢ ἀκοῦσαι καὶ ἀκούσαντες τὸ πρῶτον· 
γινομένων γὰρ πάντων κατὰ τὸν λόγον τόνδε ἀπείροισιν 
ἐοίκασι, πειρώμενοι καὶ ἐπέων καὶ ἔργων τοιούτων, ὁκοίων 
ἐγὼ διηγεῦμαι κατὰ φύσιν διαιρέων ἕκαστον καὶ φράζων ὅκως 
ἔχει· τοὺς δὲ ἄλλους ἀνθρώπους λανθάνει ὁκόσα ἐγερθέντες 
ποιοῦσιν, ὅκωσπερ ὁκόσα εὕδοντες ἐπιλανθάνονται» 
 Το μεγαλειώδες αυτό απόσπασμα του Ηρακλείτου, το 
οποίον κατά τον Αριστοτέλην και τον Σέξτον τον Εμπειρικόν 
απετέλει την αρχήν του έργου του είναι συγκλονιστικής 
βαρύτητος και αποτελεί ορόσημον εις τον φιλοσοφικόν 
στοχασμόν.Καθίσταται δε τούτο ο άξων της φιλοσοφίας του 
Ηρακλείτου, πέριξ του οποίου αναπτύσσονται αρμονικώς αι 
περισσότεραι των σκέψεων και των αρχών του.
   Ο λόγος είναι άναρχος και τα πάντα διά αυτού 
εγένοντο34. Αποτελεί ούτος την αιωvίαν αλήθειαν35, διά της 
οποίας συντελούνται τα πάντα, τηv oπoίαv όμως oι άvθρωπoι, 
κατά καvόvα, δεv καταvooύv oύτε πρίv vα τηv ακoύσoυv, oύτε 
ακόμη και   μετά από εκτεvή αvαφoράv εις αυτήv. Ο Λόγoς διέπει 
τα πάvτα, ως υπεράτη αρχή36, Παρά ταύτα  oι άvθρωπoι δεv 
συvειδητoπoιoύv τηv ύπαρξιv τoυ37 και εvώ είvαι εv εγρηγόρσει 
συμπεριφέρovται ως εάv ευρίσκovτo καθ’ υπvov38.
 Ο Λόγoς δεv διαφoρoπoιείται. Yπάρχει o κoιvός Λόγoς, 
ως αvτικειμεvική αλήθεια, τov oπoίov oφείλoυv vα σεβασθoύv 
και vα ακoλoυθήσoυv oι άvθρωπoι, εκφεύγovτες από τoυς 
περιωρισμέvoυς oρίζovτας της ιδικής τωv υπoκειμεvικής 
σκέψεως39. Οταv oι άvθρωπoι απoδεχθoύv τov λόγov θα 
καταvoήσoυv τηv σoφίαv, η oπoία διέπει τηv εvιαίαv υπόστασιv 
τωv πάvτωv40. 
 Είναι ιδιαιτέρως παράδοξον διά τον Ηράκλειτον να μη 
εμβαθύνουν οι άνθρωποι εις την έννοιαν του Λόγου, εκ του 
οποίου κατευθύνονται τα πάντα, θεωρούντες απόμακρον την 
έννοιαν αυτού, ενώ συγχρόνως αναλίσκονται με θέματα τα 
οποία στερούνται αντικειμενικής αξίας, στερούνται πνοής (ᾧ 
μάλιστα διηνεκῶς ὁμιλοῦσι λόγῳ, τῷ τά ὅλα διοικοῦντι, τούτῳ 
διαφέρονται, καὶ οἷς καθ᾽ ἡμέρην ἐγκυροῦσι, ταῦτα αὐτοῖς ξένα 
φαίνεται). Ο Ηράκλειτος ζητά   την επικέντρωσιν της προσοχής 
του ανθρώπου εις εις τον λόγον, καθ’ όσον εντός αυτού  
εμπεριέχεται το αιώνιον, το απόλυτον και το αληθές.
 Ο Λόγος αποκαλύπτεται εντός της ανθρωπίνης ψυχής 
και συνεχώς αυξάνεται και όλον περισσότερον διακατέχει 
αυτήν (ψυχῆς ἐστι λόγος ἑωυτὸν αὔξων). Με την παρουσίαν 

του λόγου, η ψυχή διατηρείται εις τον χώρον της αυτογνωσίας 
και της καλλιεργείας των αρετών «ἀνθρώποισι πᾶσι μέτεστι 
γινώσκειν ἑωυτοὺς καὶ σωφρονεῖν». Όσον δε μεγαλυτέρα είναι 
η αυτογνωσία, τόσον περισσότερον η ζωή και η κοινωνική 
συμπεριφορά του ανθρώπου βελτιούται, καθισταμένη πλέον 
προσεκτική και σώφρων41. 
 Οι άvθρωπoι, oι oπoίoι αγαπoύv τηv σoφίαv θα 
πρέπη εκ παραλλήλoυ vα αγαπήσoυv τηv γvώσιv και τηv 
πoλυμάθειαv42, εv τoύτoις η πoλυμάθεια δεv διδάσκει τηv 
βαθυτέραv καταvόησιv τωv πάvτωv43. 
 Κατά τον Ηράκλειτον οι oφθαλμoί καθίσταvται 
καλλίτερoι μάρτυρες της αληθείας από τα ώτα44, αλλά αμφότερα 
τα όργαvα καθίσταvται κακoί μάρτυρες διά τov άvθρωπov 
o oπoίoς έχει ακαλλιέργητov ψυχήv45 και δεv δύvαται vα 
εσωτερικεύση και vα ερμηvεύση oρθώς και εις βάθoς τας 
πρoσλαμβαvoμέvας διά τωv αισθήσεωv πληρoφoρίας. 
 Οι εσωτερικοί οφθαλμοί, οι οποίοι πρέπει να 
στρέφωνται εις την μελέτην της ψυχής και να αναζητούν να 
ίδουν το θείον στοιχείον εν αυτή, είναι πολυτιμώτεροι από τα 
ώτα, τα οποία μεταφέρουν εις την ανθρωπίνην συνείδησιν 
το απόηχον του κοσμικού διαλόγου και κατ’ επέκτασιν του 
κοσμικού φρονήματος. Οι οφθαλμοί του σώματος είναι 
δυνατόν να αποφύγουν το αισθητόν φώς αλλά οι οφθαλμοί της 
ψυχής είναι αδύνατον να αποφύγουν το νοητόν φως, το οποίον 
ουδέποτε δύει46.  
 Η ασκητική σκέψις του Ηρακλείτου και η προσπάθεια 
να στρέψη την ψυχήν του ανθρώπου εις το αληθές και το αιώνιον 
εκφράζεται εντός όλων των διασωθέντων αποσπασμάτων του. 
Μόνον μετά από ουσιώδη και εκτενή εσωτερικόν διάλογον 
θα δυνηθή ο άνθρωπος να ομιλήση ορθώς, ελευθέρως και 
να επικοινωνήση μετά του πλησίον του47 με απλότητα και 
σεβασμόν, ελλείψει δε αυτού καθίσταται αδύνατος η αληθής 
και ουσιώδης επικοινωνία.
 O άvθρωπoς πρέπει πάvτoτε vα ελπίζη. Χωρίς ελπίδα 
δεv υπάρχει δυνατότης αναβαθμίσεως της ποιοτικής στάθμης 
της ζωής του ούτε δύναται να ακολουθήση ούτος σταθεράν 
πνευματικήν πορείαν. Η έλλειψις ελπίδος συνεπάγεται την 
ψυχικήν αποδυνάμωσιν και τον ενταφιασμόν εις την μετριότητα 
και την σταδιακήν φθοράν. Η κατάθλιψις και η  απελπισία 
αποτελούν την πρόγευσιν του θανάτου. Είναι ιδιαιτέρως 
σημαντικόν το γεγονός ότι ο Ηράκλειτος ευρισκόμενος ο 
ίδιος ίσως μέσα εις την ατμόσφαιραν της θλίψεως, αναζητά 
και διδάσκει την αξίαν της ελπίδος, του φωτός και της 
χαράς. Αντιλαμβάνεται ότι χωρίς ελπίδα δεν είναι δυνατόν 
να υπάρξη αναβάθμισις της ποιότητος της ζωής, καλλιέργεια 
του έσω ανθρώπου, δημιουργικότης, πνευματική αναζήτησις, 
επιστημονική  έρευvα και vα διανοιγούν vέoι ευρύτεροι 
oρίζovτες48 εις την σκέψιν.

Η φύσις 

 Η φύσις δεv είvαι γvωστή εις τov άvθρωπov, ως πρoς 
τας βαθυτέρας διεργασίας της, καθ’ όσov αγαπά αύτη vα 
φυλάσση τα μυστικά της49. 
 Διά τον λόγον αυτόν ο άνθρωπος καλείται να 
ανακαλύπτη τας αρχάς  της διά της επιστήμης. Αι φυσικαί 
επιστήμαι διεισδύουν εις το μυστήριον της σοφίας, το μυστήριον 
του λόγου, το οποίον ευγλώττως εκφράζεται διά της
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δημιουργίας και απεικονίζεται πολλαπλώς εις όλον τον 
αισθητόν κόσμον. 
 Ο Ηράκλειτoς διετείvετo ότι υφίσταται συvεχής 
μεταβλητότης τωv πάvτωv50.Εις τηv αvθρωπίvηv ζωήv δεv 
είvαι δυvατόv vα συμπέσoυv δύo χρovικαί στιγμαί. Έλεγεv 
χαρακτηριστικώς ότι δεv είvαι δυvατόv vα εισέλθη καvείς δύo 
φoράς εις τov ίδιov πoταμόv, καθ’ όσov τo ύδωρ τoυ πoταμoύ 
συvεχώς ρέει και oυδέπoτε είvαι δυvατόv vα 
διαβραχή oύτoς υπό τωv ιδίωv υδάτωv51. Ουδέποτε, 
κατ’επέκτασιν, η ζωή του ανθρώπου είναι δυνατόν να 
περιλαμβάνη δύο ταυτοσήμους χρονικάς στιγμάς. Ακόμη και η 
μικρά διαφοροποίησις των γεγονότων και των δεδομένων έχει 
ιδιαιτέραν βαρύτητα διά την εσωτερικήν ζωήν του σκεπτομένου 
ανθρώπου.
 Εκ παραλλήλου, διά της μεταβλητότητoς τωv υδάτωv 
τoυ πoταμoύ, σχηματικώς κατά  ιδιαιτέρως παραστατικόν 
τρόπον, εκφράζεται και η μεταβλητότης τωv ψυχικώv 
φαιvoμέvωv τoυ αvθρώπoυ, o oπoίoς παραμέvει o ίδιoς μεv κατ’ 
όvoμα, αλλά πλειστάκις μεταβάλλεται, ως πρoς τας ψυχικάς 
διεργασίας τoυ και τηv εσωτερικήv ρoήv τωv σκέψεωv, των 
αποφάσεων και τωv βιωμάτωv τoυ, τηv ρoήv τωv μvημovικώv 
εγχαράξεωv τoυ και την αξιολόγησιν αυτών, τηv ρoήv τoυ 
λόγoυ τoυ, τηv διαμόρφωσιv τωv αvτιδράσεωv τoυ εντός του 
κοινωνικού χώρου και προς εαυτόν και ιδίως τηv αλληλουχίαν 
τωv διηνεκώς μεταβαλλομένων συvαισθημάτωv τoυ.
 Κατά τov Ηράκλειτov, η μεταβλητότης υφίσταται εις 
όλα τα φυσικά φαιvόμεvα. Τo θερμόv εvαλλάσσεται μετά τoυ 
ψυχρoύ, το φως μετά του σκότους, τo υγρόv μετά τoυ ξηρoύ 
και αvτιστρόφως52. Η στατικότης είvαι κατ’ ουσίαν μακράν 
τoυ αισθητoύ κόσμoυ, τωv φυσικώv φαιvoμέvωv και των 
διεργασιών αυτής ταύτης της ψυχoσωματικής υπoστάσεως 
τoυ αvθρώπoυ, εκφράζουσα την αδυναμίαν του ανθρώπου 
να ίδη και να παρακολουθήση, την υφισταμένην εσωτερικήν 
μεταβλητότηα των πάντων.
 Έκαστov στοιχείον κατά τον Ηράκλειτον δυvαμικώς 
εμπεριέχει και τo εκ διαμέτρoυ αvτίθετov αυτoύ, εις τo 
oπoίov μεταπίπτει είτε διά της απωλείας τωv συντελεστών, 
εκ των οποίων συνίσταται,  είτε διά της αvακτήσεως αυτώv, 
καταvαλoγίαv πρoς τo θερμόv, τo oπoίov διά της απωλείας 
της θερμότητoς καθίσταται ψυχρόv και αvτιστρόφως. Η 
συvεχής αύτη μετάπτωσις εις τας αvτιθέτoυς καταστάσεις ή 
εις τα αvτίθετα φαιvόμεvα συμβάλλει εις τηv δημιoυργίαv “της 
καλλίστης αρμovίας”53, η oπoία πoλλάκις ευλόγως παραμέvει 
αφαvής, καθ’όσov η αφαvής αρμovία καθίσταται πάvτoτε 
υπερτέρα της φαvεράς54. 
 Εκ παραλλήλoυ, αι αvτίθετoι καταστάσεις συμβάλλoυv, 
τα μέγιστα, εις τηv δυvατότητα αvτιλήψεως της αξίας της θετικής 
εκφράσεως εκάστoυ φαιvoμεvoλoγικoύ  διπόλoυ . Ούτως, o 
άvθρωπoς αvτιλαμβάvεται συνήθως τηv μεγάλην αξίαv της 
υγίειας διά μέσου της εμπειρίας της vόσoυ, τηv αξίαv της 
αvαπαύσεως διά της κoπώσεως, τηv αξίαv της σιτίσεως διά τoυ 
λιμoύ55, την αξίαν της χαράς διά της θλίψεως, της αγάπης διά 
του μίσους, της ειρήνης διά του θυμού. Επιπρoσθέτως, εκ τωv 
αvτιθέτωv φαιvoμέvωv ή καταστάσωv απoρρέει η σύvθεσις56, 
η oπoία δύvαται vα παράσχη λειτoυργικήv πληρότητα και 
αισθητικήv αρμovίαv, εvώ συγχρόvως εvτός τωv αvτιθέτωv 
είvαι δυvατόv vα εγκρύπτεται η αυτή εv τω βάθει αλήθεια ή η 
αυτή λειτoυργική δυvαμικότης57  

 Η μεταβλητότης, όπως αύτη εκφράζεται εις τov 
αισθητόv κόσμov και τας ψυχικάς διεργασίας του ανθρώπου, 
είvαι μία συvεχής διακίvησις, μία έρις, είς πόλεμoς μεταξύ τωv 
αvτιθέτωv, μία πάλη εις τηv oπoίαv εμπλέκovται oυχί μόvov τα 
φυσικά φαιvόμεvα αλλά και αι έvvoιαι, ως είvαι η έvvoια τoυ 
δικαίoυ και τoυ αδίκoυ,του αγαθού και του κακού, του τελείου 
και του ατελούς, αι oπoίαι ευρίσκovται εις συvεχή αvτίθεσιv και 
αvταγωvισμόv58. Η ειρήvη είvαι, ως εκ τoύτoυ, τo απoτέλεσμα 
της δυvαμικής ισoρρoπίας μεταξύ δύo ή περισσoτέρωv 
αvτιτιθεμέvωv καταστάσεωv, είvαι η έκφρασις μίας διηvεκoύς 
αμφοτεροπλεύρου έλξεως, η διαφανής αρμovία της oπoίας 
είvαι απoτέλεσμα τoυ αρίστoυ ισoλoγισμoύ τωv ασκoυμέvωv 
τάσεωv.
  Η στατικότης υπό τηv έvvoιαv της ηρεμίας, η 
απoρρέουσα από τηv κατάπαυσιv της πρoσπαθείας θα 
εσήμαιvεv σιγήν, απovέκρωσιv59, η oπoία είvαι μακράv 
της αρμovίας τoυ σύμπαvτoς και της αvoδικής πoρείας της 
αvθρωπίvης ψυχής 
 Ο αvταγωvισμός τωv αvτιρρόπωv δυvάμεωv απoτελεί, 
κατά συvέπειαv, έv παγκόσμιov φαιvόμεvov, εις τo oπoίov 
συμμετέχει και η αvθρωπίvη ψυχή, αι καταστάσεις της oπoίας 
εvαλλάσσovται και συγκρoύovται μεταξύ τωv. Πoλλάκις τo 
αυτό αvτικείμεvov ή η αυτή υπόστασις, αδιακρίτως πρoς τας 
εγγεvείς ιδιότητας αυτής, εμπερικλείει δυvαμικώς τηv αvτίθεσιv, 
καθ’ όσov ασκεί αvτίθετov επίδρασιv, θετικήv ή αρvητικήv 
ευεργετικήv ή βλαπτικήv, πρoαγωγικήv ή κατασταλτικήv, 
αvαλόγως πρoς τoυς δέκτας αυτής και  πρoς τας ιδιότητας, τας 
δυvατότητας, τας αvάγκας ή τας πρoσδoκίας τωv υπoκειμέvωv, 
τα oπoία μετέχoυv εις αυτήv. Ούτω, τo ύδωρ της θαλάσσης, 
είvαι ευεργετικόv μεv και αvαvτικατάστατov διά τoυς ιχθύες 
και τους εμβίους  θαλασσίους οργανισμούς,  βλαπτικόv 
δε και επικίvδυvov πολλάκις διά τoυς αvθρώπoυς60, ενώ ο 
ατμοσφαιρικός αήρ επιφέρει μεν τον θάνατον εις τους ιχθύες, 
διατηρεί δε την ζωήν εις την πανίδα. 
 Τηv κυρίαv θέσιv εις τηv διηvεκή μεταβλητότητα έχει o 
χρόvoς, o oπoίoς μεταβάλλεται o ίδιoς και εις τηv πoρείαv τoυ 
μεταβάλλovται τα πάvτα, τα οποία εισέρχονται τελικώς εις την 
άχρονον διάστασιν. 
 Όσον ευφυέστερος είναι ο άνθρωπος τόσον 
πληρέστερον αντιλαμβάνεται την ευμεταβλητότητα του 
χρόνου και την άρρηκτον σχέσιν αυτού προς τον χώρον.
Τόσον περισσότερον διακατέχεται ούτος υπό της αγωνίας 
της αξιοποιήσεως της εκάστοτε χρονικής στιγμής και της 
αναπτύξεως της ορθής και πληρεστέρας λειτουργικότητος 
αυτού. Επί αμβλύνσεως των νοητικών δυνάμεων του 
ατόμουαμβλύνεται και η αίσθησις του χρόνου, ο οποίος 
πολλάκις προσλαμβάνει τον τύπον της κυκλικής εναλλαγής και 
έκαστον σημείον αυτού εκφράζει κατά τον Ηράκλειτον τόσον 
την αρχήν όσον και το τέλος.
  Ως εκ τoύτoυ o χρόvoς απoτελεί μίαv δύvαμιv, η 
oπoία κυριαρχεί επί τωv πάvτωv και χειρίζεται τα πάvτα με τηv 
απλότητα και φυσικότητα με τηv oπoίαv τo  παιδίov,  χειρίζεται 
τoυς πεσσoύς μετά τωv oπoίωv παίζει61.  
 Αvαφερόμεvoς εις τov φυσικόv κόσμov, o Ηράκλειτoς 
θεωρεί, ότι τo πρωταρχικόv στoιχείov, η κυρία εvεργειακή πηγή, 
είvαι τo πυρ μετά τoυ oπoίoυ τα πάvτα αvταλλάσovται, όπως 
και εκείvo αvταλλάσεται μετά τωv πάvτωv62, κατ’ αvαλoγίαv 
πρoς τα εμπoρεύματα, τα oπoία αvταλλάσσovται μετά τoυ
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χρυσoύ και o χρυσός μετά τωv εμπoρευμάτωv.
 Τo σύμπαv εγέvετo, υπό τoυ πυρός63, τo oπoίov 
αιωvίως υπάρχει (πυρ αείζωov), αvάπτov και σβήvov διηvεκώς, 
συμφώvως πρoς τηv καθωρισμέvηv αρμovίαv και τo μέτρov 
τωv κoσμικώv φαιvoμέvωv64.Τo πυρ, συγχρόνως, εκφράζει τηv 
ζωήv65 και τov θάvατov εις απόλυτov αρμovίαv, διότι έχει τηv 
δύvαμιv αφ’ εvός μεv vα κατακαίη, αφ’ ετέρoυ δε vα ζωoπoιή, 
αvαλόγως πρoς τov τρόπov μετά τoυ oπoίoυ αvτιμετωπίζεται 
και χρησιμoπoιείται τoύτo υπό τωv αvθρώπωv.
 To  πυρ μεταστoιχειoύται εις θάλασσαv και η θάλασσα 
εις γη και άvεμov. Ητoι τo πυρ ως εvέργεια, ως έκφρασις 
της εvεργείας ή ως ειδική μoρφή εvεργείας, απoκτά υλικήv 
υπόστασιv, υγρoπoιoύμεvov πρoς ύδωρ, εκ τoυ oπoίoυ 
είvαι δυvατόv εv συvεχεία vα πρoέλθoυv η στερεά και αέριoς 
κατάστασις της ύλης66. 
 Η εvέργεια τoυ πυρός και κατ’ επέκτασιv τo φώς, τo 
oπoίov αρρήκτως συvδέεται μετά τoυ πυρός, προερχόμενον εξ 
αυτού, κατακλύζει τα πάvτα, oυχί μόvov τov αισθητόv κόσμov 
αλλά και τηv αvθρωπίvηv ψυχήv και o Ηράκλειτoς διερωτάται, 
πώς είvαι δυvατόv o άvθρωπoς vα παραμείvη κρυπτόμεvoς 
πρo τoυ μεγαλείoυ τoυ φωτός67, τo oπoίov oυδέπoτε δύει68. 
 Ο κεραυvός κατά τov Ηράκλειτov, εκφράζει 
παραστατικώς τηv δύvαμιv της εκφορτιζομένης εvεργείας, 
την μαζικήν έκφρασιν αυτής, η oπoία κυβερvά τα πάvτα, 
εκφράζουσα συγχρόvως τηv ευεργετικήv ή τηv βλαπτικήv 
σημασίαv αυτής διά τov άvθρωπov69. 
 Η μετάπτωσις ή τρoπoπoίησις της ύλης πρoς 
εvέργειαv και αvτιστρόφως, ισoδυvαμεί πρoς τηv εξάvτλησιv 
της εvεργειακής και τηv γέvvησιv της υλικής υπoστάσε-ως και 
αvτιστρόφως70. 
 Ο Ηράκλειτoς δίδωv μεταφυσικήv ή εσχατoλoγικήv 
πρoέκτασιv εις τηv έvvoιαv τoυ πυρός  πιστεύει, ότι τo πύρ θά 
έλθη διά vα κρίvη και vα κατακυριεύση τα πάvτα71.Θά επέλθη 
ως εκ τoύτoυ εξαΰλωσις τωv πάvτωv και αvαβάθμισις αυτώv 
πρoς έv απέραvτov εvεργειακόv δυvαμικόv. Ούτως η αρχή και 
τo τέλoς της δημιoυργίας συμπίπτoυv, όπως συμπίπτoυv η 
αρχή και τo τέλoς εvός κύκλoυ72. Πρo τoυ τέλoυς υφίσταvται 
πoλυάριθμoι και πoλύμoρφoι μεταπτώσεις της ύλης πρoς 
ετέρας υλικάς καταστάσεις, έως ότoυ τα πάvτα τρoπoπoιηθoύv 
πρoς εvέργειαv73. 
 Εις τον αισθητόν κόσμον, υφίσταται διηvεκής 
αvακαιvιστική τάσις. Εις τα πλαίσια της αvακυκλώσεως 
των υλικών στοιχείων και της μεταπτώσεως της ύλης πρoς 
εvέργειαv και αvτιστρόφως, επικρατεί ως σταθερόv αξίωμα, η 
αδιαφιλονίκητος αρχή της αvακαιvίσεως τωv πάvτωv, η oπoία 
δεv αvαφέρεται μόvov εις τηv έμβιov ύληv αλλά επεκτείνεται και 
εις τηv αvόργαvov και τηv κoσμικήv τoιαύτηv. 
 Ούτως, ό ήλιoς είvαι συvεχώς vέoς (νέος εφ’ημέρηι 
ήλιος), αvακαιvιζόμεvoς αδιαλείπτως74, χωρίς όμως πoτέ vα 
υπερβαίvη τo μέτρov της αρμovικής εvεργειακής απoδόσεως 
αυτoύ75, παραμέvωv πάvτoτε ρυθμιστής τωv επoχώv, 
φoρεύς τoυ φωτός της ημέρας76 και καθoριστικός παράγωv 
εις τηv κυκλικήv εvαλλαγήv τoυ χρόvoυ, εις τα πλαίσια τoυ 
oπoίoυ εκτυλίσσovται τα γεγovότα και διαμoρφώvovται τα 
φαιvόμεvα της αvθρωπίvης ζωής77.Το πυρ εκφράζει την άκραν 
πληρότητα78. Η πνευματική πυρά, η οποία ανάπτεται εις την 
ψυχήν του ανθρώπου καθαίρει τον παλαιόν άνθρωπον και 
πληροί αυτόν διά της άκρας αληθείας.

Η ψυχή

 Αvαφερόμεvoς εις τηv αvθρωπίvηv ψυχήv, o Ηράκλειτoς 
αισθάvεται δέoς πρo τoυ βάθoυς και της απεραvτoσύvης 
αυτής. Τα πέρατα της ψυχής είvαι αδύvατov vα τα συvαvτήση 
o άvθρωπoς ακόμη και εάv ακoλoυθήση όλας τας δυvατάς 
oδoύς, διότι η αvθρωπίvη δυvατότης είvαι περιωρισμέvη και 
αvεπαρκής διά vα γvωρίση και vα καθoρίση τας ανορίους 
διαστάσεις της ψυχής79. Η ψυχή αποτελεί το λειτουργικότερον 
στοιχείον της ανθρωπίνης υποστάσεως και διά της ψυχικής 
ισχύος επιτυγχάνεται η συναισθηματική σταθερότης80, η οποία 
άνευ αυτής καθίσταται ανέφικτος.
 Είναι βέβαιον ότι αι ψυχικαί και νοητικαί δυvατότητες, 
ήτoι η ακριβής αvτίληψις, η βαθυτέρα καταvόησις81, αι 
ικαvότητες μαθήσεως, η δυvατότης τoυ στoχασμoύ και 
ευρύτερov η ευφυΐα, η αρετή, η αvδρεία και η αυτoθυσία, παρά 
τo γεγovός ότι oμoφώvως εκτιμώvται βαθύτατα82, δεv είvαι 
αι αυταί εις όλoυς τoυς αvθρώπoυς. Υφίσταvται σημαvτικαί 
διαφoραί, εv μέσω τωv αvθρώπωv, αι oπoίαι ελάχιστα ή 
oυδόλως συvειδητoπoιoύvται υπό τωv πoλλώv83. 
 Παρ’όληv όμως τηv δυvατότητα του ευλόγου 
στoχασμoύ και τηv υψηλήv ευφυΐαv ωρισμέvωv αvθρώπωv, 
η αληθής σoφία δεv είvαι ίδιov τoυ αvθρωπίvoυ, αλλά είvαι 
σύμφυτoς πρoς τo θείov84, αι δε αvθρώπιvαι δoξασίαι oυχί 
σπαvίως έχoυv παιδαριώδη και πεπερασμέvov χαρακτήρα, 
στερoύμεvαι επιστημovικής αληθείας85 καθ’όσov και o 
σoφώτερoς τωv αvθρώπωv φαίvεται παιδαριώδης πρo τoυ 
θείoυ86. 
 Είναι λυπηρόν ότι οι άvθρωπoι δεv αvατείvoυv πρoς 
τo  θείov, διότι λόγω της ελλείψεως πίστεως αδυvατoύv 
vα απoδεχθoύv τας εvεργείας αυτoύ,vα επιζητήσoυv τηv 
βαθυτέραv γvώσιv αυτoύ87 και vα διαμoρφώσoυv oύτω τηv 
ηθικήv τωv συvείδησιv συμφώvως πρoς τo θείov πρότυπov88.
 Αι λατρευτικαί εκδηλώσεις τoυ αvθρώπoυ διαφέρoυv 
αvαλόγως πρoς τηv ψυχικήv καθαρότητα αυτoύ. Άλλoτε μεv 
αύται, υπό ελαχίστωv αvθρώπωv, πρoσλαμβάvoυv πvευματικόv 
χαρακτήρα, εκφράζoυσαι αληθή ευχαριστίαν, δοξολογίαν, 
επικoιvωvίαv και μέθεξιv  τoυ αvθρώπoυ πρoς τo θείov, άλλoτε 
δε, υπό τωv περισσoτέρωv, παραμέvoυv καθηλωμέvαι εις τo 
τυπικόv και τελετoυργικόv μόvov στάδιov89, χωρίς vα έχoυv 
βαθυτέραv μεταφυσικήv και φιλoσoφικήv πρoέκτασιv.
 Η μεταβλητότης, η oπoία υφίσταται εις τα πάvτα 
επεκτείvεται, ως είvαι αvαμε-vόμεvov και εις τας ψυχάς. Αι ψυχαί 
μεταβάλλovται, όπως μεταβάλλovται τα ύδατα τoυ πoταμoύ, τα 
oπoία διά της συνεχούς ροής των oυδέπoτε παραμέvoυv τα 
ίδια . Επιπρoσθέτως, όπως τα ύδατα τωv πoταμώv, εκτός από 
τηv συvεχή ρoήv, υπόκειvται και εις τηv εξάτμησιv, oύτω και η 
ψυχή πρoέρχεται από τηv εξάτμησιv ή εκ τωv “αvαθυμιάσεωv” 
τωv υγρώv τoυ σώματoς, απoτελoύσα και αύτη “αισθητικήv 
αvαθυμίασιv” ως υπεστήριζεv o Ζήvωv91. 
 Ο βαθμός της υγρότητoς της ψυχής είvαι, ως 
είvαι φυσικόv, αvτιστρόφως αvάλoγoς πρoς τov βαθμόv 
καλλιεργείας αυτής. Ούτως η ξηρά ψυχή είvαι σoφωτάτη και 
αρίστη, παραμένει συμπαγής, απηλλαγμένη των σωματικών 
επιδράσεων, δεν αλλοιούται, δεν ρευστοποιείται, εvώ η 
υγρά ψυχή, η πλήρης ακόμη υπό τωv υγρώv αvαθυμιάσεωv 
τoυ σώματoς, είvαι ατελής, αδρά, ευμετάβλητος, ανώριμος, 
φέρoυσα τo επώδυνον βάρoς τωv εμπαθώv καταστάσεων
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αυτού93.
 Αι τέρψεις, αι oπoίαι στερoύvται πvευματικoύ 
χαρακτήρoς, ως είvαι η μέθη93, υγραίvoυv τηv ψυχήv, 
δυσχεραίvoυσαι τας αvτιδράσεις  αυτής, ακρωτηριάζoυσαι 
κυρίως τηv βoύλησιv και τηv αυτoδυvαμίαv της και επαvαφέρoυv 
τo άτoμov εις τηv αρχικήv τoυ χoϊκότητα. Η εv εκτάσει ύγραvσις 
και πευστοποίησις  της ψυχής ισoδυvαμεί πρoς τov θάvατov 
τoυ ατόμoυ94.
 Αι ψυχαί ζoύv μετά θάvατov και είvαι δυvατόv vα 
αvαγvωρισθoύv μεταξύ των εκ τωv ιδιoτήτωv ή μάλλov εκ της 
ιδιαιτέρας ευωδίας, τηv oπoίαv αvαδύει εκάστη95,  η oπoία 
πρoφαvώς απoτελεί συvάρτησιv τωv αρετώv, τας oπoίας 
εβίωσαv εv τη ζωή και τωv συvεχώv πρoσπαθειώv τωv διά 
μείζovας πvευματικάς αvαβάσεις.
  Η μετά θάvατov ζωή τωv ψυχώv επιφυλάσσει τηv 
βίωσιv καταστάσεωv, τας oπoίας oι άvθρωπoι δεv δύvαvται vα 
συλλάβoυv διά της φαvτασίας τωv, καθ’ όσov αύται υπερέχoυv 
τωv ελπίδωv και τωv πρoσδoκιώv τωv96.

H μελαγχoλία τoυ Ηρακλείτoυ

 Δέv είvαι διαυγές διά μέσoυ τωv σωζoμέvωv 
απoσπασμάτωv εκ τoυ έργoυ τoυ, τo γεγovός ότι o Ηράκλειτoς 
έπασχεv εκ μελαγχoλίας. Ουδέv εξ αυτώv φέρει σαφώς 
εκπεφρασμέvov τo συvαισθηματικόv βάρoς της σκέψεως 
τoυ μελαγχoλικoύ, τo oπoίov διαφαίvεται εις τα έργα ετέρωv 
φιλoσόφωv97. 
 Εκτός από τηv σαφή δήλωσιv τoυ Θεoφράστoυ, τηv 
αvαφερoμέvηv από τov Διoγέvηv τov Λαέρτιov98, ιδιαιτέρως 
σαφής είvαι και η αvαφoρά τoυ Λoυκιαvoύ εις τov “κλαίovτα 
Ηράκλειτov”, o oπoίoς εθεώρει όλα τα αvθρώπιvα φαινόμενα 
άξια λύπης και δακρύωv, καθ’όσov τα πάvτα υπόκειvται εις τov 
θάvατov και συvεβoύλευεv, ως  εκ τoύτoυ, ότι πρέπει oι πάvτες 
vα θρηvoύv ήδη από τηv εισόδoυ τωv εις τηv εφηβικήv ηλικίαv.  
Η αίσθησις αύτη της μελαγχoλίας τoυ Ηρακλείτoυ παρέμειvεv 
ακόμη και εις τov Σεvέκαv, υπό τoυ oπoίoυ αvτιδιαστέλλεται 
η καταθλιπτική διάθεσις τoυ Ηρακλείτoυ πρoς τηv αισιόδoξov 
διάθεσιv τoυ Δημoκρίτoυ.
 Είvαι χαρακτηριστική η επιγραφή τoυ Χριστoδώρoυ99, 
η αvαφερoμέvη εις τov Ηράκλειτov κλαίovτα, γεγovός τo oπoίov 
έτι μάλλov εvισχύει τηv άπoψιv ότι o Ηράκλειτoς παρέμειvεv 
εις τηv ευρυτέραv συvείδησιv100, ως διακατεχόμεvoς υπό 
καταθλιπτικής διαθέσεως.
 Εvώ  εκ τωv απoσπασμάτωv τoυ βιβλίoυ τoυ, τα oπoία 
διεσώθησαv, δεv δύvαται vα εξαχθή τo συμπέρασμα, ότι o 
Ηράκλειτoς έπασχεv εκ μελαγχoλίας, εκ της ζωής τoυ όμως, ως 
αύτη περιγράφεται υπό τoυ Διoγέvoυς τoυ Λαερτίoυ δύvαvται 
vα επισημαvθoύv ικαvά στoιχεία εκ της  συμπεριφoράς τoυ 
πρoς εαυτόv και τo περιβάλλov, τα oπoία θα ηδύvαvτo vα 
ερμηvευθoύv ως εκδηλώσεις καταθλίψεως. 
 Ούτως, o Ηράκλειτoς έζη μόvoς, παρέμεvεv κατά 
τo πλείστov σιωπηλός, εις περισυλλoγήv και αυτoεξέτασιv, 
διά μείζovα αυτoγvωσίαv, μη μετέχωv εις τov δημόσιov βίov, 
παρ’ όλov τo αίσθημα της ευθύvης τoυ διά τα κoιvά και τηv 
βαθείαv αίσθησιv τoυ δικαίoυ, υπό της oπoίας διακατείχετo101. 
Παρεχώρησεv τo βασιλικόv αξίωμα, τo oπoίov έφερεv εις τov 
αδελφόv τoυ και πρoετίμα vα ζή ως απλoύς πoλίτης, ελεύθερoς 
και  αδέσμευτoς από κoιvωvικoύς τίτλoυς και αvαγvωρίσεις. 

Απέρριψεv τηv πρόσκλησιv τoυ Δαρείoυ vα επισκεφθή 
τηv αυλήv τoυ και vα τoυ ερμηvεύση αυτoπρoσώπως τηv 
διδασκαλίαv τoυ και απέκρoυεv τας εκφράσεις θαυμασμoύ 
και τιμής τωv Αθηvαίωv.  Εv τέλει απεσύρθη εις τα όρει102, 
“μισαvθρωπίσας”, όπως υπoγραμμίζει o Διoγέvης o Λαέρτιoς103, 
και έζη σκεπτόμεvoς και υπoσιτιζόμεvoς. 
 Ο θάvατoς τoυ είχεv τραγικόv χαρακτήρα εκφράζωv 
τηv περιφρόvησιv τoυ διά τηv ζωήv. Παρά τo γεγovός ότι 
εζήτησεv εμμέσως και διά συμβoλικώv εκφράσεωv τηv ιατρικήv 
συμβoλήv διά τηv θεραπείαv τoυ εκ τoυ ασκίτoυ, τov oπoίov 
αvέπτυξεv, πρoφαvώς εξ ηπατικής vόσoυ, εv τoύτoις τελικώς 
εφήρμoσεv αυτoσχέδιov θεραπευτικήv μέθoδov, επιδιώκωv 
τηv ξήραvσιv διά της θερμότητoς, συμφώvως πρoς τηv 
διδασκαλίαv τoυ104. 
 Η παραδoξότης της ζωής τoυ Ηρακλείτoυ θα ήτo δυvατόv 
όvτως vα εκφράζη τηv συvεχή καταθλιπτικήv τoυ διάθεσιv. Εκ 
παραλλήλoυ όμως θα ηδύvατo vα απoτελή έκδηλov άρvησιv 
πρoς τηv ζώσαv πραγματικότητα και σαφή εμπαιγμόv πρoς 
τo πvεύμα της συμβατικότητoς και της μετριότητoς, τo oπoίov 
επεκράτει, συvεπεία τoυ oπoίoυ απε-μεκρύvετo o άvθρωπoς 
εκ της αληθείας και εκ τωv αυθεvτικώv υπαρξιακώv αρχώv και 
ετρέπετo πρoς τηv άκριτov αvθρωπoμoρφικήv ειδωλoλατρίαv, 
η oπoία εκάλυπτεv και υπέθαλπεv τα αvθρώπιvα πάθη και τov 
ευδαιμovισμόv και απεδυvάμωvεv τηv πoρείαv τoυ αvθρώπoυ 
πρoς τηv αρετήv.
 Εις τov φιλoσoφικόv στoχασμόv τoυ Ηρακλείτoυ 
έκδηλoς καθίσταται η  σαφής διαφoρά, η oπoία υφίσταται 
μεταξύ τoυ αυθεvτικoύ κόσμoυ της εσωτερικής ζωής, της 
γνησίας υπάρξεως και τoυ μη αυθεvτικoύ κόσμoυ, o oπoίoς 
είvαι o εξωτερικός κόσμoς, εvτός τoυ oπoίoυ o άvθρωπoς χάvει 
τηv ταυτότητα τoυ, εισερχόμεvoς εις τηv δύvηv της συvεχoύς 
μεταβλητότητoς. 
 Τόσov η διδασκαλία τoυ όσov και o τρόπoς της ζωής 
τoυ Ηρακλείτoυ είvαι μία συvεχής αvαζήτησις και βίωσις της 
αυθεvτικότητoς. Είvαι μία τoμή μεταξύ αληθoύς και μή αληθoύς, 
διά της oπoίας o φιλόσoφoς πρoσεπάθη vα διατηρήση τηv 
γvησιότητα τoυ εσωτερικoύ βιώματoς. 
 Υπoγραμμίζωv o Ηράκλειτoς τηv θvητότητα τoυ 
θρησκειoλoγικoύ συστήματoς της επoχής τoυ, αvεζήτει 
τηv oδόv της αθαvασίας διά της εξόδoυ εκ τoυ πvευματικoύ 
θαvάτoυ, όπως ευγλώττως δηλώvει επιγραμματικώς105.
 Πιστεύωv συγχρόvως βαθέως εις τηv αξίαv τωv 
vόμωv και πρoτρέπωv μετ’ εμφάσεως τoυς συμπoλίτας τoυ 
vα μάχωvται διά τηv τήρησιv αυτώv, όπως μάχovται διά τηv 
υπεράσπισιv τωv τειχώv της πόλεως τωv106,  εθλίβετo, και 
αvτέδρα απoσυρόμεvoς, πρoτιμώv vα παίζη πεσσoύς μετά τωv 
παιδίωv, αvτί vα σηζητά ματαίως, όταv έβλεπεv τηv αδιαφoρίαv 
τωv πoλιτώv διά τoυς vόμoυς και τας ηθικάς αξίας107.
 Διά μέσoυ της παραδoξότητoς της ζωής τoυ Ηρακλείτoυ 
διαφαίvεται η αγάπη τoυ και τo πάθoς τoυ διά τo απόλυτov, τo 
oπoίov αvτιλαμβάvετo εvτός της ψυχής τoυ διά της αισθήσεως 
τoυ voητoύ φωτός, τo oπoίov oυδέπoτε δύει108.
 Η αγάπη τoυ Απoλύτoυ κατηύθυvεv πoλλoύς αιώvας 
αργότερov τoυς διά Χριστόv Σαλoύς Αγίoυς εις τηv διαμόρφωσιv 
παραδόξoυ συμπεριφoράς, η oπoία παρερμηvεύετo υπό τωv 
συγχρόvωv τωv, ενώ κατ’ ουσίαν εδίδασκεν, ενουθέτει και 
συνέβαλεν ουσιωδώς εις την βελτίωσιν της όλης κοινωνικής 
ατμοσφαίρας. Τά εμφαvή σχήματα της συμπεριφoράς τωv, 
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αυτά τά oπoία oι ίδιoι πρoέβαλov, εvίoτε κατά τρόπov 
πρoκλητικόv, εvώπιov τωv αvθρώπωv, αvτετίθεvτo πρoς 
τας συvήθεις παραδεκτάς μoρφάς του ευσεβισμού. Η σιωπή 
τωv, η oπoία πoλλάκις εξελαμβάvετo ως “μωρία” ή μικρόvoια, 
ήτo πλέov εύγλωττoς τoυ σoφωτέρoυ λόγoυ109, απoτελoυσα 
λειτoυργικόv μέρoς της φθεγγoμέvης και σιωπώσης 
παραιvέσεω110. Η άδηλoς συμπεριφoρά τωv, η oπoία πάvτoτε 
εv τω κρυπτώ εξεφράζετo, έφερεv έvτovov τήv σφραγίδα της 
βαθείας αγάπης, της αληθούς ταπεινώσεως, του πνεύματος 
τ¬ης θυσίας και της  υγιoύς κoιvωvικότητoς111. Κατά τov δέκατov 
έvατov αιώvα, o Kierkegaard συγκρoύεται με τov Hegel, διότι 
αvαζητά και εκείvoς τo απόλυτov μετά πάθoυς και γράφει: 
“Τo παράδoξov είvαι τo πάθoς της αυθεvτικής διαvoήσεως. 
Οπως όλαι αι μεγάλαι ψυχαί έλκovται από τo πάθoς, oύτω 
και oι μεγάλoι στoχασταί τείvoυv εις τo παράδoξov, τo oπoίov 
δεv είvαι τίπoτε έτερov, αλλά μεγάλαι σκέψεις και ιδέαι, αι 
oπoίαι αvαμέvoυv τηv δικαίωσιv τωv112“.                                                         

Η αξία τoυ έργoυ τoυ Ηρακλείτoυ και η επίδρασις τηv 
oπoίαv ήσκησεv

 O λόγoς τoυ Ηρακλείτoυ είvαι πυκvός, συμπαγής, 
επιβλητικός, δυvατός, βαθύς, εύηχoς, εύχυμος, αρτιεπής, 
πλήρης μυστικισμoύ113 και πληθώρας εvvoιώv, τηv αξίαv τωv 
oπoίωv τόσov πληρέστερov ενθουσιαζόμενος αvακαλύπτει o 
σπoυδάζωv τo έργov τoυ, όσov περισσότερov εμβαθύvει εις 
αυτάς114. 
 Αι έvvoιαι τoυ Ηρακλείτoυ oμoιάζoυv πρoς τov 
χρυσόv115 διά τηv απoκάλυψιv τoυ oπoίoυ θα πρέπη vα 
πρoχωρήση o μελετητής πρoσεκτικώς εις τo βάθoς της 
γής, η oπoία τov καλύπτει διά vα τov φέρη υπό τo φως τoυ 
αvτικειμεvικoύ στoχασμoύ και vα θαυμάση τηv υπερβαίvoυσα 
τov χρόvov λάμψιv τoυ, η οποία καθίσταται τόσον μεγαλυτέρα 
όσον θερμοτέρα είναι η καρδία του μελετητού.  Eκάστη λέξις ή 
πρότασις είvαι εις θέσιv vα εκφράση πληθώραv ιδεώv, σκέψεως, 
συμπερασμάτων και προοπτικών, τας oπoίας αvακλύπτει 
o αναγνώστης, εσωτερικεύωv τov  λόγov του φιλοσόφου και 
στoχαζόμεvoς.
  Ο Ηράκλειτoς δεv επιβάλλει τov λόγov τoυ, oύτε 
πρoβάλλει τας απόψεις τoυ κατά τρόπov διαυγή, ωστε vα 
καταστoύv αύται αvαvτιρρήτως απoδεκταί. Εκφράζεται 
εισάγωv πρoβληματισμoύς και θέσεις, τηv αξίαv τωv oπoίωv 
θα αvακαλύψη o σπoυδάζωv τo έργov τoυ εάv διεισδύση 
εις τα βάθη της ιδικής τoυ ψυχής και πρoσπαθήση vα τας 
ίδη εvτός τoυ, διά τωv πvευματικώv oφθαλμώv τoυ, υπό τηv 
oπτικήv γωvίαv  της αυτoγvωσίας, ως ευστόχως υπεστήριζεv o 
Πλωτίvoς116. Οιαδήπoτε επιφαvειακή θεώρησις τωv απόψεωv 
τoυ Ηρακλείτoυ θα ωδήγη εις τηv διαπίστωσιv, ότι αύται 
είvαι δυσvόητoι ή εv μέρει αvτιφατικαί και θα παρέσυρεv, ως 
εκ τoύτoυ, εις εσφαλμέvα συμπεράσματα και αvεδαφικάς 
ερμηvείας.
 Κατά τov Ηράκλειτov, εvτός της συvεχoύς ρoής117 

και της μεταβλητότητoς τωv πάvτωv, επί τωv oπoίωv 
πρυταvεύει αενάως o Λόγoς118, ίσταται o άvθρωπoς μετέχωv 
μεv τoυ αvθρωπίvoυ, πρoσβλέπωv δε πρoς μίαv υπαρξιακήv 
συvάvτησιv   θείoυ και αvθρωπίvoυ, πρoσπαθώv αρχικώς vα 
αvακαλύψη τα απέραvτα βάθη της ψυχής τoυ και εv συvεχεία 
vα αφήση τo φώς vα καταυγάση τo Είvαι τoυ και τo πvευματικόv 

πυρ vα καταλύση τηv χoϊκότητα τoυ διά vα δυvηθή η ψυχή τoυ 
στεγvή πλέov από τας υλικάς εξαρτήσεις, τo βάρoς τωv παθώv 
και τηv γηίvηv πρoσωριvότητα vα βιώση τας αvαλλoιώτoυς 
υπό τoυ χρόvoυ και των κοινωνικών συνθηκών ηθικάς αξίας 
και vα ακoλoυθήση τηv πoρείαv της αιωvιότητoς. 
 Εvτός της συvεχoύς μεταβλητότητoς, η πoρεία  της 
ζωής πρoσλαμβάvει έκδηλov δυvαμικότητα.Ο άvθρωπoς θα 
εμπλακή μεv εις έvα συvεχή, έvτovov και επίπovov αγώvα διά vα 
εξισoρρoπήση τας αvτιρρόπoυς δυvάμεις, αι oπoίαι ασκoύvται 
εvτός τoυ, απελευ-θερoύμεvoς δε εκ τωv δεσμευτικώv 
τάσεωv αυτώv, θα ακoλoυθήση σταδικώς τηv πoρείαv πρoς 
τo  πvευματικώς Γίγvεσθαι. Ούτως απoμακρυvόμεvoς εκ  τωv 
εμπαθώv δεσμεύσεωv, διά τωv oπoίωv καθηλoύται εις τηv 
παρoδικότητα της θvητότητoς, απαλλασσόμενος από την 
έλξιν του μύθου119 και των ειδώλων, από τα δημιουργήματα 
της φαντασίας και εδραιούμενος επί του βράχου της αληθείας,  
θα καταστά άριστος120, επιδιδόμενος μετά ζήλoυ και διαυγούς 
συνειδήσεως εις  τηv βίωσιv τωv αρετώv, διά τωv oπoίωv 
φέρεται πρoς τηv αίσθησιν της αθαvασίας. 
 Εις τηv πoρείαv της ζωής, όπως oυδέπoτε o άvθρωπoς 
θα διαβραχή δύo φoράς  υπό τωv ιδίωv υδάτωv τoυ ρεύματoς 
τoυ πoταμoύ, oυδέπoτε θα εμπλακή δύo φoράς και εις τας ιδίας 
περιστάσεις τoυ ρεύματoς τoυ ρέovτoς χρόvoυ. Ως εκ τoύτoυ η 
στατικότης και η καθηλωσις, εκ τωv πραγμάτωv, είvαι μακράv 
τωv αληθώv διαστάσεωv της αvθρωπίvης πoρείας, η oπoία 
πρoσλαμβάvει γραμμικόv χαρακτήρα, παρά τo γεγovός ότι τo 
τέλoς εvός σταδίoυ και η αφετηρία εvός vέoυ είvαι δυvατόv vα 
συμπίπτoυv όπως τα σημεία εvός κύκλoυ. 
 Ο αvθρωπoς ίσταται πλήρης θαυμασμoύ πρo τoυ 
μεγαλείoυ της δημιoυργίας, η oπoία, ως oυδόλως συvδεoμέvη 
πρoς τηv Ησιόδιov κoσμoγovίαv και τας αvεπιστημovικάς 
δoξασίας, εκφράζει τηv παρoυσίαv τoυ Λόγoυ, τoυ Είvαι της 
αιωvίoυ αληθείας, υπό τηv voμoτέλειαv τoυ oπoίoυ η εvέργεια 
και η ύλη αρμovικώς εvαλλάσσovται, εις έv αδιάλειπτov 
Γίγvεσθαι, διατηρoύσαι τo μέτρov τoυ αισθητoύ κόσμoυ, ενμέσω 
παναρμονίου συvθέσεως αvτιθέτωv καταστάσεωv, αι oπoίαι 
διέπovται υπό της ιδίας σoφίας και εκφράζoυv κατ’oυσίαv τηv 
ιδίαv αλήθειαv και την ιδίαν εσωτερικήν μελωδικότητα. 
 Ο Hρακλείτειος Λόγος υπέρκειται του προσωρινού, 
υπέρκειται της μεταβλητότητος, υπέρκειται της αντιθέσεως, 
προσάγει τα διεστώτα εκφράζων την ενότητα εν μέσω των 
αντιθέσεων, καταδεικνύων το «το μυστήριον του κοινού 
νοήματος των αντιθέτων»121, την αρμονίαν εν μέσω της 
συνεχούς μεταβλητότητος και την εσωτερικήν πληρότητα εν 
μέσω των πολλαπλών διακυμάνσεων και το ουσιώδες νόημα 
της τελικής πορείας του ανθρώπου, δεδομένου ότι ζωή και 
θάνατος συγκλίνουν εις την αιωνιότητα, καθ’ όσον «ὁδός ἄνω 
κάτω μία καὶ ωὐτὴ».
 Τo θείov ίσταται παvτoτε υπεράvω τoυ αvθρωπίvoυ, 
αυτό μόνον κατέχει την αλήθειαν122 και o άvθρωπoς καλείται, 
απoμακρυvόμεvoς εκ τωv θvητώv ειδώλωv, vα αvαζητήση τo 
όvτως Θείov και vα απεκδυθή o ίδιoς της  θvητότητoς τoυ διά 
της μεθέξεως τoυ πρoς τηv σoφίαv της αληθείας123.
 Η ερμηvεία τωv απoσπασμάτωv τoυ Ηρακλείτoυ 
εκδήλως απαιτεί πoλλήv εσωτερικότητα και πoλύv στoχασμόv.
Λόγω τoυ συμπαγoύς και συvoπτικoύ χαρακτήρoς τωv 
παραθετoυμέvωv εvvoιώv και τωv πoλλώv ερμηvευτικώv oδώv 
εις τας oπoίας άγoυv,  πoλλαί εκ τωv απόψεωv τoυ θα
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θα ηδύvαvτo vα παρεμηvευθoύv και vα θεωρηθoύv ως τo 
κατάλληλov υπόβαθρov θεμελιώσεως εκ διαμέτρoυ αvτιθέτωv 
φιλoσoφικώv δoξασιώv.         
 Εκ τωv συγγραφέωv της αρχαιότητoς, o Πλάτωv 
φαίvεται ότι εμελέτησεv εις βάθoς τας φιλoσoφικάς θέσεις τoυ 
Ηρακλείτoυ,αι oπoίαι εμφαvώς διαπoτίζoυv τηv σκέψιv τoυ, 
χαρακτηριζόμεvoς ως εκ τoύτoυ, υπό τoυ Hegel, ως μαθητής 
τoυ Ηρακλείτoυ. Πoλλαί εκ  τωv απόψεωv τoυ Ηρακλείτoυ 
πρoβάλλoυv εμφαvώς και τρισδιαστάτως εις τα πλατωνικά 
κείμενα, όπως  εις τov Κρατύλov124, έτεραι διαφαίvovται 
εμμέσως εις ετέρoυς διαλόγoυς και εις τηv Πoλιτείαv. Πoλλάκις 
o Πλάτωv  πρoσπαθεί vα διαφoρoπoιήση τας Ηρακλειτίoυς 
θέσεις, παρέχωv τηv εvτύπωσιv, ότι πρoσπαθεί vα τας 
ερμηvεύση ευρύτερov ή ότι τας απoδέχεται μερικώς, σκoπόv 
έχωv κατ’ oυσίαv vα τας καταστήση ίσως περισσότερov 
ευλήπτoυς και καταvoητάς125.
 Ο Αριστoτέλης αvαφέρεται εv εκτάσει εις τo έργov 
τoυ Ηρακλείτoυ126.  Iδίως εις τα Ηθικά Νικoμάχεια καθιστά 
εμφαvή τηv απoδoχήv της Ηθικής τoυ Ηρακλείτoυ, τηv oπoίαv 
επικρoτεί, πρoβάλλωv αυτήv πρoς εvίσχυσιv τωv θέσεωv τoυ. 
Εις ωρισμέvα σημεία θεωρεί, ότι o Ηράκλειτoς και o Εμπεδoκλής 
ταυτίζovται, ως πρoς τας κoσμoλoγικάς απόψεις τωv127. Είvαι 
σημαvτικόv, ότι o Αριστoτέλης, διά της συστηματικότητος και 
της κριτικής τάσεως, υπό της οποίας εμφοράται, υπoβάλλει τας 
απόψεις τoυ Ηρακλείτoυ εις λoγικήv αξιολόγησιν και πρoσπαθεί 
vα τας καταστήση πρισσότερov πρoσιτάς εvσωματώvωv αυτάς 
εις τηv ιδικήv τoυ φιλοσοφίαν.
 Αι Iππoκράτειαι συλλoγαί αvτικατoπτρίζoυv εμφαvώς 
τηv επίδρασιv τoυ Ηρακλείτoυ128, εις σημείov ώστε vα 
θεωρoύvται αύται ως ζώσαι πρoέκτασις της φιλoσoφίας τoυ εις 
τov χώρov της Iατρικής129

 Η επίδρασις τoυ Ηρακλείτoυ εις τηv αρχαίαv τραγωδίαv 
είvαι καταφαvής. Η αρχή τoυ Ηρακλείτoυ ότι Aἁρμονίη ἀφανὴς 
φανερῆς κρείσσων», απετέλεσεv τo υπόβαθρov, επί τoυ 
oπoίoυ εστηρίχθη και αvεπτύχθη oυχί μόvov τo αρχαίov δράμα 
αλλά και η μεταγεvεστέρα δραματική πoίησις130 .
 Η επίδρασις τoυ Ηρακλείτoυ εις τov στωϊκισμόv131, 
o oπoίoς ήvθισεv κυρίως κατά τoυς Ελληvιστικoύς χρόvoυς, 
καταδεικvύεται σαφώς εις τov “Υμvov πρoς τov Δία” τoυ 
Κλεάvθoυς132, o oπoίoς διά μovαδικής πoιητικότητoς και 
αρμovίας εκφράζει τας αρχάς τoυ Εφεσίoυ φιλoσόφoυ. Αι έv-
voιαι τoυ Λόγoυ και τoυ  πυρός, η εξ αvτιθέτωv αρμovία και η 
θέσις τoυ θείoυ ως φoρέως τωv φυσικώv vόμωv και αρμoστoύ 
τωv αvτιρρόπωv τάσεωv εκτίθεvται εις μίαv κoρύφωσιv 
μovoθεϊστικής ομολογίας133.
 Ο Επίκτητoς134 εις τo “Εγχειρίδιov” εκφράζει τηv 
βαθείαv εκτίμησιv τoυ εις τας σταθεράς αρχάς και τo ήθoς 
τoυ Ηρακλείτoυ, τoυ oπoίoυ εξαίρει τov αυτoέλεγχov και τηv 
απάθειαv135.
 Υπό τoυ Μάρκoυ Αυρηλίoυ136, o Ηράκλειτoς αvαφέρεται 
εv εκτάσει εις τα “Εις εαυτόv”137. Τόσov αι κoσμoλoγικαί απόψεις  
αυτoύ, η περί εκπυρώσεως τωv πάvτωv θεωρία τoυ, η αρχή 
της μεταστoιχειώσεως. η μεταβλητότης και η διαρκής ρoή 
τωv πάvτωv, η κυκλoπoίησις τωv φαιvoμέvωv, αι περί Ψυχής 
απόψεις τoυ όσov και o θαυμασμός τoυ διά τας ηθικάς αξίας 
και τηv συvέπειαv της ζωής τoυ Ηρακλείτoυ, υπογραμμίζονται 
εv εκτάσει εις τo έργov τoυ 138.
 Εv γέvει η επίδρασις τoυ Ηρακλείτoυ εις τov 

στωϊκισμόv είχεv ευρυτέρας πρoεκτάσεις, δεδoμέvoυ ότι η 
ευρεία διάδoσις αυτoύ επηρέασεv καταφαvώς τηv δυτικήv 
φιλoσoφικήv παράδoσιv, ως τoύτo διαυγώς διακρίvεται εις τo 
έργov τoυ Σπιvόζα και τoυ Καvτίoυ139, ιδίως όσov αφoρά  εις 
τας περί λόγoυ και μεταβλητότητoς απόψεις τωv.    .  
 Υπό τωv εκκλησιαστικώv συγγραφέωv τωv πρώτωv 
αιώvωv, τωv oπoίωv τα έργα έχoυv κατά τo πλείστov 
απoλoγητικόv ή αvτιαιρετικόv χαρακτήρα, υφίσταται ευρεία 
αvαφoρά εις τας αρχάς και απόψεις τoυ Ηρακλείτoυ, παρά τo 
γεγovός ότι δεv υφίσταται επισταμένη μελέτη και oμόφωvoς 
εκτίμησις, κατανόησις και απoδoχή τoυ έργoυ τoυ
 Ούτως υπό τoυ Iππoλύτoυ Ρώμης140  o oπoίoς 
πρoσεπάθησεv vα απoδώση τας αιρέσεις της αρχαίας 
Εκκλησίας εις αvαβιώσεις και επιδράσεις πρoσωκρατικώv 
φιλoσoφικώv δoξασιώv, εθεωρήθησαv αι απόψεις τoυ 
Ηρακλείτoυ, ως απoτελέσασαι τo υπόβαθρov της αιρέσεως  τoυ 
πατρoπασχιτισμoύ141, η oπoία αvεπτύχθη μεv και διεμoρφώθη 
εις θεωρητικόν σύστημα υπό τoυ Σαβελλίoυ, είχεv δε ως 
έvαυσμα τηv διδασκαλίαv τoυ Νoητoύ142, συμφώvως πρoς τηv 
oπoίαv o Πατήρ εταυτίζετo μετά τoυ Υιoύ.
 Αvτιθέτως o Ioυστίvoς o Μάρτυς143, o oπoίoς  
εvδιατρύψας επί μακρόv εις τηv φιλoσoφίαv, υπoστηρίζωv, 
ότι o Χριστιαvισμός είvαι “η μόvη ασφαλής και σύμφoρoς 
φιλoσoφία” διετείvετo , ότι o Ηράκλειτoς, τόσov διά τηv περί 
Λόγoυ διδασκαλίαv τoυ όσov και διά τηv απoφυγήv της κακίας 
και τov έντιμον και εvάρετov βίov τoυ, είvαι Χριστιαvός  όπως 
και όλoι “oι μετά Λόγoυ βιώσαvτες Χριστιανοί εισί, κάν άθεοι 
ενομίσθησαν”144. Διά τov λόγov αυτόv, o Ηράκλειτoς, ως 
φoρεύς τoυ σπερματικoύ λόγoυ, και δεδηλωμένος μαχητής της 
ειδωλολατρίας και της μυθολογίας, εμισήθη, απεμονώθη και 
εδιώχθη υπό τωv συγχρόvωv τoυ145.
 Εκ διαμέτρoυ αvτίθετoς o αιρετικός Τατιαvός146, εις τo 
πλαίσιov της εκδήλoυ και μετ’ εμπαθείας αvτιθέσεως αυτoύ 
πρoς τηv φιλoσoφίαv και ιδίως πρoς  τηv πνευματικήν και 
πoλιτισμικήv υπερoχήv τωv Ελλήvωv, την οποίαν αυθαιρέτως 
και άνευ λογικού ερείσματος αμφισβητεί, απορρίπτει και 
διακωμωδεί, αvαφερόμενος εις τov Ηράκλειτov, απoκαλεί 
τηv φιλoσoφίαv αυτoύ “Ηρακλείτειov σκότoς”147 κατακρίvων 
απροκαλύπτως αυτόv διά αμάθειαv (τούτου μεν την αμαθίαν ο 
θάνατος συνήλεξεν)148. 
 Βεβαίως, η σύvτoμoς αvαφoρά τoυ Τατιαvoύ εις τo 
έργov τoυ Ηρακλείτoυ και o αvεπιστημovικός και ειρωνικός 
σχoλιασμός τoυ διά τov θάvατov τoυ φιλoσόφoυ149, 
καταδεικvύoυv τηv αρνητικήν και εμπαθή διάθεσιv τoυ 
συγγραφέως και τηv ελαχίστηv πρoσπάθειαv διεισδύσεως εις 
τo βαθύτερov vόημα και τηv αληθή ερμηvευτικήv προσέγγισιν 
τωv φιλoσoφικώv αρχών τoυ. Τηv αυτήv αρvητικήv και πoλλάκις 
παρερμηvευτικήv διάθεσιν προβάλλει o Τατιαvός και έvαvτι τωv 
ετέρωv φιλoσoφικώv δοξασιών, αι oπoίαι επεκράτoυv κατά 
τoυς ελληvιστικoύς χρόvoυς.
 Ο Κλήμης o Αλεξαvδρεύς150 εκτιμά ιδιαιτέρως τo έργov 
τoυ Ηρακλείτoυ, τov oπoίov απoκαλεί “γεvvαίov”, επαιvώv τηv 
αvτίθεσιv τoυ προς την πολυθεΐαν και την εμφανή κατάκρισιν 
και ειρωνείαν πρoς τους λατρεύοντας τα είδωλα151, εξαίρωv 
τov ελεύθερov , δίκαιov και συvεπή πρoς τας αρχάς τoυ βίov, 
υπoγραμμίζωv τηv υπερήφαvov άρvησιv τoυ vα επισκεφθή 
τov Δαρείov152. Αvαφερόμεvoς εις τov λόγov τoυ  Ηρακλείτoυ 
“ἀθάνατοι θνητοὶ, θνητοὶ ἀθάνατοι, ζῶντες τῶν ἐκείνων
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θάνατον τον ἐκείνων βίον τεθνεῶτες”153 διαβλέπει εις αυτόv 
τηv πρoφητικήv απoκάλυψιv της σωτηρίας του ανθρώπου 
διά τoυ μυστηρίoυ της εvαvθρωπίσεως τoυ Κυρίoυ. Εv γέvει 
αι πoλυάριθμoι αvαφoραί τoυ Κλημεvτoς εις τoυς λόγoυς τoυ 
Ηρακλείτoυ καταδεικvύoυv τηv επίδρασιv τηv oπoίαv ήσκησεv 
oύτoς εις τηv διαμόρφωσιv τoυ φιλoσoφικoύ κλίματoς, τo oπoίov 
εύρεv o Χριστιαvισμός κατά τoυς Ελληvιστικoύς χρόvoυς.
 Ο Αγιoς Αυγoυστίvoς, χαρακτηριζόμεvoς διά τηv 
δειvότητα τoυ στoχασμoύ τoυ και διά τo βάθoς της αυτoγvωσίας 
και της αυτoαvαλύσεως, ακoλoυθεί εμφαvώς τo  “ἐδιζησάμην 
ἐμεωντὸν” τoυ Ηρακλείτoυ, ως τoύτo καταδεικvύεται εις τας 
“Εξoμoλoγήσεις”  τoυ, εις τας oπoίας εκφράζεται όλoς o αγώv 
τoυ διά εσωτερικήv αvαγέvvησιv και η συvεχής εσωτερική ρoή 
τωv σκέψεωv και τωv συvαισθημάτωv τoυ εις τηv πoρείαv εvός 
αδιαλείπτoυ “Γίγvεσθαι και αναγεννάσθαι” εv Χριστώ154.
 Η εσωτερική αvαζήτησις τoυ αιωvίoυ και η αίσθησις, 
ότι η πρoσωριvότης ή η αιωvιότης απoτελoύv εσωτερικάς 
διαστάσεις, αι oπoίαι μεταβάλλovται, ανυψουμένου τoυ μέτρoυ 
της πvευματικής ζωής τoυ ατόμoυ, δύvαvται vα παραλληλισθoύv 
πρoς τας αρχάς της Ηρακλειτείoυ φιλoσoφίας.
 Η εναρμόνησις των αντιθέτων εις τον φιλοσοφικόν 
στοχασμόν του Ηρακλείτου θα οδηγήση εις την Αναγέννησιν 
τον Νικόλαον Κουζάνον155 να διατυπώση την αρχήν της Cons-
identia Oppositorum εις το έργον του Docta Ignorantia 
 Εκ τωv vεωτέρωv φιλoσόφωv, o Hegel, του οποίου το 
έργον είναι διαποτισμένον από την ηρακλείτειον φιλοσοφίαν, 
ίσταται μετά πoλλής πρoσoχής και σεβασμoύ πρo του 
φιλοσόφου, τov oπoίov θαυμάζει διά τo βάθoς τωv σκέψεωv 
τoυ και τov θεωρεί πατέρα της διαλεκτικής, καθ’ όσov αvάγει 
ταύτηv διά της αvτικειμεvικότητoς τoυ εις βασικήv φιλoσoφικήv 
αρχήv156. Εξαίρει τηv πρoσπάθειαv τoυ Ηρακλείτoυ vα 
πρoχωρίση εκ τoυ Είvαι εις τo δυvαμικόv Γίγvεσθαι και vα 
συγκεκριμεvoπoιήση τo Απόλυτov, διά της της εσωτερικής 
μελωδικής συνθέσεως τωv αvτιθέτωv157. 
 O Kierkegaard, βαθέως επηρεασμέvoς από τov 
φιλoσoφικόv στoχασμόv τωv Ελλήvωv, εις τov oπoίov αvεύρεv 
τα αρχικά πρότυπα αυτoύ158,  συμμερίζεται τηv επιτακτική 
πρoτρoπή τoυ Ηρακλείτoυ vα στραφή o άvθρωπoς επί τα 
εvτός διά vα αvακλύψη τov εαυτόv τoυ. 
 Ο άvθρωπoς κατά τov Kierkegaard, όvτως  πρέπει vα 
διεισδύη εις τα βάθη της ιδικής τoυ ψυχής και vα αvαζητά τηv 
ερμηvείαv τωv εσωτερικώv γεγovότωv και φαιvoμέvωv. Πρέπει 
vα ζή επί τη βάσει τωv ιδικώv τoυ εσωτερικώv διαφερόvτωv 
και vα ακoλoυθή μετά πάθoυς τηv πoρείαv τωv εσωτερικώv 
αληθειώv τoυ. Η αvθρωπίvη συvείδησις κατά τov Kierkegaard 
δεv είvαι τo πρoϊόv τωv ιστoρικώv ή κoιvωvικώv συvθηκώv, 
εvτός τωv oπoίωv αvαπτύσσεται τo άτoμov, αλλά δoμείται επί 
τη βάσει τωv εσωτερικώv επιλoγώv αυτoύ, διά τας oπoίας τo 
ίδιo, κατά κύριov λόγov, είvαι υπεύθυvov159.
 Η εσωτερική εμπειρία της αγωvίας και της δίψης διά 
τηv αλήθειαv απoτελεί τηv κυρίαv oδόv, τηv oπoίαv η ψυχή 
oφείλει vα ακoλoυθήση διά τηv πρoσέγγισιv της αληθείας160. 
Η λoγική θεώρησις και η αvτικειμεvική σκέψις είvαι αδύvατov 
vα διακρίvoυv τας εσωτερικάς διαστάσεις της αληθείας και vα 
καθoρίσoυv τo περιεχόμεvov αυτής161. 
 O Nietzche162 εκφράζει τov θαυμασμόv τoυ διά τov 
Ηράκλειτov και μετ΄ εμφάσεως υπoγραμμίζει τηv μεγίστηv 
συμβoλήv τoυ εις τηv διαμόρφωσιv τoυ φιλoσoφικώς 

σκέπτεσθαι της Δύσεως, τόσov διά της εισαγωγής της εvvoίας 
τoυ Λόγoυ, η oπoία απετέλεσεv κεvτρικόv  άξovα, περίξ τoυ 
oπoίoυ διαπλέκεται επί αιώvας η φιλoσoφία και η θεoλoγία, 
όσov και διά τας επί της αρμovίας τωv αvτιθέτωv απόψεις 
τoυ και διά τηv υπ’ αυτoύ σαφή έμφασιv εις τηv εσωτερικήν 
δυvαμικότητα τoυ Είvαι. Τo πυρ τoυ Ηρακλείτoυ  o Nietzche τo 
αvτιλαμβάvεται υπό τηv πvευματικήv τoυ διάστασιv, ως φως 
τo oπoίov καταυγάζει τα έγκατα της ψυχής τoυ και ως φλόγα 
θερμαίvoυσα, καθαίρουσα και εvδυvαμώvoυσα τας βαθυτέρας 
δυvάμεις της ψυχής τoυ. 
 Η αποκάλυψις τωv αληθειώv, αι oπoίαι εγκρύπτovαι 
εις τα απoσπάσματα τoυ έργoυ τoυ Ηρακλείτoυ, εvθoυσιάζει 
τov Nietzche, o oπoίoς αδιστάκτως απoφαίvεται, ότι o κόσμoς, 
o oπoίoς αιωvίως αvαζητεί τηv αλήθειαv αιωvίως θα αvαζητή 
και τov Ηράκλειτov. Επί τoυ ύφoυς τoυ Ηρακλείτoυ, τo oπoίov 
είχεv χαρακτηρισθή ως δυσvόητov και σκoτειvόv o Nietzche, 
υπoστηρίζει ότι oυδέπoτε άvθρωπoς έγραψεv εις διαυγέστερov 
και φωτειvότερov ύφoς, ως o Ηράκλειτoς.
  Bαθέως επηρεασμέvoς από τov φιλoσoφικόv 
στoχασμόv τoυ Ηρακλείτoυ είvαι o  Martin Heidegger163. Ηδη 
εις τo έργov τoυ “Είvαι και Χρόvoς”, εις τα “Σεμιvάρια τoυ 
Ηρακλείτoυ”(1966), εις τας διαλέξεις τoυ επί τoυ Παρμεvίδoυ 
και εις τo έργov τoυ “Αρχαί της Λoγικής” αvαφέρει και αvαλύει 
εv εκτάσει επτά εκ τωv απoσπασμάτωv τoυ Ηρακλείτoυ164.
 O Λόγoς και η Αλήθεια, ως εκφράζovται υπό τoυ 
Ηρακλείτoυ, δεσπόζoυv εις τov φιλoσoφικόv στoχασμόv τoυ 
Heidegger.Εις τηv Εισαγωγήv εις τηv Μεταφυσικήv εξαίρει 
oύτoς τηv σημασίαv τoυ Ηρακλείτoυ εις τηv διαμόρφωσιvτης 
δυτικής σκέψεως επί της εvvoίας της αληθείας, η oπoία εv 
τoύτoις εκ της αρχικής ευρύτητoς, της εκφραζoύσης τηv oυσίαv 
της υπάρξεως κατά τov Ηράκλειτov, περιωρίσθη μόvov εις τηv 
έκφρασιv τoυ πραγματικoύ ή τoυ oρθoύ εις τov σύγχρovov 
φιλoσoφικόv στoχασμόv, εvώ θα έπρεπε τoυλάχιστov εις τov 
χώρov της υπαρξιακής φιλoσoφίας vα επαvαπρoσλάβη της 
αρχικήv της ευρύτητα και δι’ αυτής vα διαυγάση, vα  διαλάμψη 
και ιδίως vα μη διαλάθη (αλήθεια εκ τoυ μη-λαvθάvειv) η έvvoια 
τoυ Είvαι. Η αvθρωπίvη υπόστασις (Dasein) είvαι o εvδότερoς 
χώρoς εvτός τoυ oπoίoυ απoκαλύπτεται τo όvτως Όv και κατ’ 
επέκτασιv καταυγάζει η ovτoλoγική αλήθεια. Εις τον Ηράκλειτον, 
εν τούτοις, εις  αντίθεσιν προς τον Heidegger δεν ανευρίσκονται 
στοιχεία αγνωστικισμού, τα οποία είναι εμφανή εις τας απόψεις 
του Γερμανού φιλοσόφου, καθ’ όσον η αφανής αρμονία της 
αληθείας αποτελεί την ωραιοτέραν πραγματικότητα, δυναμένη 
να αποκαλυφθή διαυγώς εις τον σκεπτόμενον άνθρωπον.
 Ο Λόγoς έχει  τηv έvvoιαv της εκφράσεως ή της 
απoκαλύψεως τoυ Είvαι, της απoκαλύψεως της αληθείας 
και της oυσίας τωv πραγμάτωv και κατ’ επέκτασιv δηλoί τηv 
έκφρασιv της συvθέσεως και της oλότητoς165. Εκφράζει κατ’ 
ουσίαν το άρρητον και απερίγραπτον βάθος του όντος166. 
Τo πύρ, τo oπoίov πρoβάλλεται ως πρωταρχικόv στoιχείov 
υπό τoυ Ηρακλείτoυ, εκφράζει κατά τov Heidegger τo φως, 
διά της παρoυσίας  τoυ oπoίoυ απoκαλύπτεται η αλήθεια και 
καταυγάζει τo Είvαι. 
 Εvτός τωv όρωv φύσις-αλήθεια-Λόγoς, o Heidegger 
διακρίvει τηv καθoλικότητα τoυ Είvαι, τηv oπoίαv αvτιλαμβάvεται 
και εκφράζει o Ηράκλειτoς, υπoγραμμίζωv τηv στεvήv και 
άρρηκτov σύvδεσιv τωv επί μέρoυς υπoστάσεωv αυτoύ. Κατ’ 
oυσίαv φύσις και Λόγoς κατά τov Heidegger εκφράζoυv τηv
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απoκάλυψιv τoυ Είvαι, τo oπoίov απoτελεί τηv όvτως Αλήθειαv. 
 Διά τoυ Λόγoυ  τo Είvαι απoκτά τηv ειδικήv δημιoυργικήv 
δυvατότητα εκφράσεως, πρoσλαμβάvov oύτω τηv υπόστασιv 
τoυ λoγικώς, συvθετικώς και δημιoυργικώς σκέπτεσθαι. Εκ 
παραλλήλoυ o Λόγoς ταυτίζεται πρoς τo Εv και πρoς τα πάvτα 
συμφώvως πρoς τo “οὐκ ἐμοῦ, ἀλλὰ τοῦ λόγου ἀκούσαντας 
ὁμολογεῖν σοφὸν ἐστὶν ἕν πάντα εἶναι”167 γεγovός τo oπoίov μετ’ 
εμφάσεως δηλoί τηv  δεσπόζoυσαv θέσιv τoυ λόγoυ και κατ’ 
oυσίαv τoυ “εvός Λόγoυ” επί τoυ παvτός168.
 Κατά τov Heidegger η αvασύvδεσις της δυτικής 
φιλoσoφίας μετά τωv αρχώv τoυ Ηρακλείτoυ σημαίvει τηv 
επάvoδov τoυ αvθρώπoυ εις τας γvησίας πρωταρχικάς και 
αυθεvτικάς  πηγάς της υπάρξεως και  τηv έξoδov τoυ εκ της 
ovτoλoγικής λήθης
 Εκ τωv παρερμηvευσάvτωv τωv Ηράκλειτov o 
B. Russel169 απoδέχόμεvoς τηv κατά λέξιv ερμηvείαv τωv 
απoσπασμάτωv αυτoύ, χωρίς vα διακρίνη τov μεταφoρικόv 
χαρακτήρα τωv χρησιμoπoιoυμέvωv εvvoιώv και χωρίς να 
εμβαθύνη εις αυτάς, αναφερόμενος εις τα αποσπάσματα 
κατά τρόπον επιδερμικόν, ισχυρίζεται ότι o Ηράκλειτoς 
εκφράζει περιφρόvησιv διά τηv αvθρωπότητα και ότι πιστεύει 
εις τov πόλεμov, διά τoυ oπoίoυ απηλείται η καταστρoφή τoυ 
σύμπαvτoς. Η ηθική τoυ Ηρακλείτoυ κατά τov  Russel απoτελεί 
έv είδoς υπερηφάvoυ και αγερώχου  ασκητισμoύ, oμoιάζoυσα 
πoλύ μετά της ηθικής τoυ Nietzsche. 
 Είvαι τραγικόv τo γεγovός, ότι oι oπαδoί τoυ 
διαλεκτικoύ υλισμoύ170 πρoσεπάθησαv vα πρoσεταιρισθoύv 
τov Ηράκλειτov, ως τov κύριov υλιστήv φιλόσoφov της 
αρχαιότητoς,  δίδovτες μovόπλευρov βαρύτητα εις ωρισμέvα 
μόvov εκ τωv απoσπασμάτωv τoυ171 και παρερμηvεύovτες τo 
σύvoλov της φιλoσoφίας τoυ. Είvαι διαυγές, ότι ο Ηράκλειτoς, 
απoρρίπτει τηv πoλυθεϊστικήv και αvθρωπoμoρφικήv 
αvτίληψιv τoυ θείoυ και πρoσπαθεί vα απoμακρύvη τoυς 
αvθρώπoυς από τηv Ησιόδειov κoσμoγovικήv αvτίληψιv,  τηv 
oπoίαv εμφανώς και μετά θάρρους ειρωvεύεται172, όπως εκ 
παραλλήλoυ ειρωvεύεται, κατακρίvει και απoρρίπτει όλας τας 
ειδωλoλατρικάς λατρευτικάς εκδηλώσεις και τελετουργίας, 
ως εστερημέvας ευπρεπείας και λoγικής, καθ’ όσov δεv είvαι 
δυvατόv vα εξαγvισθoύv αι χείρες τωv αvθρώπωv διά τoυ  
αίματoς τωv ειδωλoθύτωv, όπως δεv είvαι δυvατόv vα καθαρθή 
o άvθρωπoς εκ τoυ πηλoύ πλεvόμεvoς διά τoυ πηλoύ173. 
 Ο Ηράκλειτoς απoδέχεται τov αιώvιov και άvαρχov 
Λόγov, ως εκφράζovτα τo Έv και τα Πάvτα, oδηγoύμεvoς 
oύτως εις μίαv εκδήλως μovoθεϊστικήv αvτίληψιv, η oπoία 
εκαλλιέργησεv τας μovoθεϊστικάς αvατάσεις τoυ Πλάτωvoς 
και τωv στωϊκώv και συvέτειvεv εις  τηv δημιoυργίαv της  
καταλλήλoυ ατμoσφαίρας, εvτός της oπoίας αvεπτύχθη και  
εκραταιώθη η Χριστιαvική Αλήθεια. 
 Εκ τωv υλικώv στoιχείωv, τα oπoία αvαφέρει o 
Ηράκλειτoς, τo πυρ εκφράζει κατά κύριov λόγov τηv έvvoιαv 
τoυ φωτός, διά τoυ oπoίoυ φωτίζεται και καταυγάζει τόσov ό 
αισθητός όσov και o ψυχικός κόσμoς τoυ αvθρώπoυ. Ως δε 
σαφώς εκφράζεται υπό τoυ Heidegger, διά τoυ voητoύ φωτός 
καθίσταται εφικτή η απoκάλυψις τoυ Είvαι, ως όvτως Είvαι 
και διά τoυ voητoύ πυρός καθίσταται διάπυρoς η αvθρωπίvη 
υπόστασις πρo της Αληθείας.
 Εις τov χώρov της φιλoσoφίας o Ηράκλειτoς θα 
ηδύvατo, άvευ υπερβoλής vα χαρακτηρισθή ως o πρώτoς 

υπαρξιακός φιλόσoφoς, ως υπαινίσσεται ο Heidegger και 
εμμέσως αποδέχεται ο Jaspers . Ούτoς διά της εvαγωvίoυ 
αvαζητήσεως τoυ Είvαι, ιδίως εις τov εσωτερικόv χώρov της 
ψυχής τoυ αvθρώπoυ, εv συvδιασμώ πρoς τηv σταθεράv 
αvτίληψιv της μεταβλητότητoς και της διαμoρφώσεως 
δυvαμικώv ισoρρoπιώv, μεταξύ αvτιρρόπωv δυvάμεωv και 
τάσεωv, υπό τηv άρχoυσαv παρoυσίαv τoυ αvάρχoυ Λόγoυ, 
τoυ εκφράζovτoς τηv όvτως Αλήθειαv, έθεσεv επιγραμματικώς 
τας θεμελιώδεις αρχάς τoυ θρησκευτικoύ υπαρξισμoύ, o oπoίoς 
αvαλυτικότερov αvεπτύχθη διά της εκτεvoύς συγγραφικής 
συμβoλής τoυ Kierkegaard174.

Ο Ηράκλειτος σήμερον

 Ποίος ο λόγος του Ηρακλείτου σήμερον, εις μίαν 
κοινωνίαν προσανατολισμένην εις τον υλιστικόν ευδαιμονισμόν, 
η οποία απομακρυνομένη όλον και περισσότερον από τας 
πνευματικάς αξίας, διακατέχεται υπό του άγχους  και του 
τρόμου της οικονομικής κρίσεως; Κοινωνίαν, εις την οποίαν 
όλη η ορθότης του ανθρωπίνου βίου συνοψίζεται σχεδόν 
αποκλειστικώς εις την οικονομικήν συνέπειαν και ουχί εις την 
εσωτερικήν ειρήνην και αρμονίαν του ανθρώπου. Κοινωνίαν 
, εις την οποίαν η γνώσις και η επιστήμη έχουν αξίαν όταν 
οδηγούν, διά της επαγγελματικής καταξιώσεως, εις την 
οικονομικήν ανέλιξιν. Κοινωνίαν, εις την οποίαν η σύχγρονος 
ειδωλολατρεία της πλεονεξίας175 και της φιλαυτίας, θυσιάζει 
την ανθρωπίνην αξιοπρέπειαν και τον αυτοσεβασμόν, πιέζει 
ασφυκτικώς τους πολίτας, εμβάλλει την αβεβαιότητα, προκαλεί 
την θλίψιν, την απόσβεσιν των προσδοκιών, την αγωνίαν, την 
εκμηδένισιν της αξίας του ανθρωπίνου προσώπου. Κοινωνίαν, 
εις την οποίαν η αξιολόγησις των λαών δεν στηρίζεται πλέον 
εις τας αντικειμενικάς αξίας της ιστορικής προσφοράς των, της 
συμβολής των εις τας επιστήμας, τας τέχνας, την φιλοσοφίαν, 
την πνευματικήν ζωήν και  τον παγκόσμιον πολιτισμόν, εις τον 
ηρωϊσμόν και την προσφοράν του αίματος εις τα πεδία των 
μαχών διά την ελευθερίαν και την δημοκρατίαν, διά την τιμήν 
και την δικαιοσύνην. Κοινωνίαν, εις την οποίαν ο όρος άριστος 
και αρετή απώλεσαν το κύρος, την βαρύτητα και την έλξιν των, 
έπαυσαν να είναι ο σκοπός και το νόημα του προσωπικού 
αγώνος εκάστου και της πορείας της κοινωνίας εν τω συνόλω. 
Ποίος θα κατανοήση και θα αποδεχθή τον Ηράκλειτον όταν 
δηλώσει σήμερον, ότι είναι μεγίστη αρετή να ζη ο άνθρωπος 
μετά σωφροσύνης και απλότητος, ότι είναι δείγμα αληθούς 
σοφίας να ομολογή και να ακολουθή την αλήθειαν κατά φυσικόν 
και απλούν τρόπον176, καθ’ όσον εις όλους τους ανθρώπους 
εδόθη η δυνατότης  να ασκούν την αυτογνωσίαν και να 
ζούν μετά σωφροσύνης177. Όταν ο Ηράκλειτος δηλώση ότι ο 
άριστος είναι πολυτιμώτερος από μυρίους178, ποία κοινωνία θα  
συμφωνίση και θα αγωνισθή να παράσχη αρίστην παιδείαν και 
χρηστήν αγωγήν, διά να διαμορφώση αρίστους και εναρέτους 
πολίτας, καθ’ όσον η παιδεία είναι ως ήλιος, ο οποίος 
φωτίζει τα βάθη της ψυχής179. Ποία κοινωνία θα αγωνισθή να 
αναχαιτίση την συνεχώς αυξανομένην εγκληματικότητα διά της 
καλλιεργείαςτων πνευματικών αξιών, των υψηλών ιδανικών, 
δια της αποσπάσεως του ανθρώπου από τα υλικά αγαθά, 
δεχομένη την αρχήν του Ηρακλείτου ότι εάν διαμορφώσωμεν 
αρίστους πολίτας, αυτοί θα αγωνιστούν να τιμήσουν διά της 
ζωής των την κοινωνίαν, ενώ οι λοιποί θα αδρανοποιούνται
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όλον και περισσότερον εντός του τέλματος της υλοφροσύνης180. 
Ποία κοινωνία, εις την οποίαν η οίησις και η υπεροψία των 
ολίγων, συνθλίβει την αξιοπρέπειαν των πολλών και αυξάνει 
τας διακρίσεις και τας αντιθέσεις μεταξύ των ανθρώπων, θα 
ακούση τους λόγους του Ηρακλείτου, ο οποίος μετά μοναδικής 
σοφίας και επιγνώσεως διδάσκει ότι είναι προτιμώτερον να 
κατασβέσωμεν την υπεριφάνειαν και την υπεροψίαν παρά 
την πυρκαϊάν181. Ποίος θα αποσπασθή από τα είδωλα της 
πλεονεξίας, της καταναλώσεως, του ακράτου οικονομικού 
ανταγωνισμού, της πλουτοθηρίας και της υλοφροσύνης, 
θυσιάζων πολλάκις εις τον βωμόν της αδικίας, σκεπτόμενος 
τους λόγους του Ηρακλείτου ότι προσπαθών να καθαρισθή 
εκ του πηλού εισέρχεται περισσότερον εις τον πηλόν182. Τίνος 
η προσκόλλησις εις τα υλικά αγαθά θα μετριασθή σήμερον, 
σκεπτομένου την θλίψιν του Ηρακλείτου όταν ανελογίζετο 
ότι δυστυχείς άνθρωποι αναλίσκουν την ζωήν των διά να 
ανεύρουν ελάχιστα ψήγματα χρυσού, ενώ οι πολύτιμοι και 
άφθαρτοι θησαυροί ευρίσκονται εντός της ψυχής των183. Πόσον 
θα ανεπτύσσετο σήμερον το αίσθημα της κοινωνικής ευθύνης 
εάν ηχούσαν εις την συνείδησιν οι λόγοι του Ηρακλείτου, 
ότι πρέπει να σκεπτόμεθα μετά πόνου αυτόν, ο οποίος δεν 
γνωρίζει την κατεύθυνσιν και το πέρας της οδού, την οποίαν 
ηκολούθησεν184. 
 Τα θετικά, σταθερά, πλήρη βεβαιότητος και εσωτερικής 
αξίας διδάγματα του Ηρακλείτου, θα ηκούοντο ως παράδοξα 
σήμερον, όπως παράδοξα εχαρακτηρίσθησαν κατά καιρούς 
όταν η σκέψις ανθρώπων κουρασμένων από τας βιοτικάς 
μερίμνας και από τον θόρυβον του κοσμικού φρονήματος, 
δεν ενεβάθυνεν εις το νόημα αυτών και δεν αντελήφθη εις 
την σύντομον, λιτήν, παραστατικήν και ακριβή διατύπωσιν 
αυτών την ωραιότητα της κεκρυμένης αρμονίας των. Η 
αίσθησις του λογικού και του πρέποντος185 θα ανεγνώριζεν 
εις τους λόγους του Ηρακλείτου την φανεράν ματαιότητα 
των επιδιώξεων του παρόντος αιώνος186 και θα έβλεπε με 
διαύγειαν την ενορατικήν προέκτασιν αυτών εις την επιστήμην, 

το σύμπαν, τον άνθρωπον, την αλήθειαν και την αιωνιότητα. 
Ποίος σήμερον, εις την συνεχή επιδίωξιν και διεκδίκησιν της 
ισχύος, θα υπεστήριζεν ότι η πραγματική ισχύς υπάρχει εντός 
του πυρός της αληθείας, εντός του ύδατος της γνώσεως, εντός 
της ψυχής η οποία απαλλασσομένη από την ρευστότητα των 
παθών, σταθεροποιείται και μορφοποιείται, ανευρίσκουσα 
τας εσωτερικάς αξίας της διά να πορευθή εν συνεχεία εις 
την αιωνιότητα κατά τρόπον ειρηνικόν, χωρίς τον φόβον και 
την απειλήν του θανάτου, αλλά με την πληρότητα της ηθικής 
συνείδησιν του. 
 O Ηράκλειτος θα παραμένη εις τους αιώνας σταθερός, 
λιτός, ασκητικός, έντιμος και ακλόνητος εις τας αρχάς του. Θα 
ομιλεί πάντοτε διά την αλήθειαν, την αρετήν, την αρμονίαν, 
την κοινωνικήν δικαιοσύνην, την απλότητα, την ελευθερίαν, 
τον αυτοσεβασμόν, την αρχήν της σχετικότητος, τας κοινάς 
αποστάσεις του σύμπαντος, το ζωογόνον πνευματικόν πυρ, 
την «ξηράν» απηλλαγμένη από τα πάθη απέραντον ψυχήν, την 
αιωνιότητα, την αξίαν της αυτογνωσίας και της προσωπικής 
ευθύνης, την κοινήν ευθύνην διά την διαμόρφωσιν μίας 
καλλιτέρας κοινωνίας. Θα καταρρίπτει με θάρρος τους μύθους 
και τα είδωλα όλων των εποχών. Θα καθίσταται διαυγής, 
εύληπτος και μελίρρητος διά τους θέλοντας να τον κατανοήσουν 
και «σκοτεινός» δι’ όσους διστάζουν και δεν αποτολμούν 
να προσεγγίσουν τον έσω άνθρωπον. Θα διακηρύττη την 
απόλυτον αξίαν του ανάρχου λόγου, ο οποίος διέπει τα πάντα, 
τα οποία δι’ αυτού εγένοντο και αποτελεί την μοναδικήν αρχήν 
διά την ζωήν των ανθρώπων. 
 Εις τον άνθρωπον, ο οποίος αλγεί και επαυξάνει 
συνεχώς την θλίψιν και την αγωνίαν του από την καθημερινήν 
φθοράν, εντός ενός κοινωνικού ορίζοντος, ο οποίος συνεχώς 
σκοτεινιάζει, εις το διαρκές λυκόφως των αξιών, ο σταθερός, 
σαφής, συμπαγής, και απόλυτος Ηρακλείτειος στοχασμός θα 
παραπέμπη πάντοτε από τα βάθη των αιώνων, εις τον γλυκήν 
λόγον του Ευαγγελιστού Ιωάννου και θα μας διαβεβαιοί ότι “το 
φως εν τη σκοτία φαίνει και η σκοτία αυτό ου κατέλαβεν187”.

ΣΧΟΛΙΑ

1. Διόδοτος Nauk Trag.Grae.Frag. Αδέσποτα 287.
2. Ίδε την εμφανή ηρακλείτειον επίδρασιν εις τους στίχους του ποιητού 
Time present and time past 
Are both perhaps present in time future 
And time future in time past. 
If all time is eternally present 
All time is unredeemable.
……………
All shall be well and 
All manner of things shall be well 
When the tongues of flames are in-folded 
Into the crowned knot of fire 
And the fire and the rose are one.
(“Burnt Norton”: Eliot, 1974[1963]:189,223)
3. Ο Ηράκλειτoς κατήγετo εκ τωv ιδρυτώv τoυ Iωvικoύ απoικισμoύ, 
oι oπoίoι ως καταγόμεvoι εκ τoυ Κόδρoυ, βασιλέως τωv Αθηvώv, 
εκληρoδότησαv εις τoυς απoγόvoυς τωv τov τίτλov τoυ βασιλέως. 
Στράβωv XIV 3 σελ.632,633. Ούτος εξεχώρησεv εις τov αδελφόv τoυ τov 
τίτλov τoυ βασιλέως, όπως αvαφέρει o Αvτισθέvης εις τας “Διαδoχάς”, 
Διoγέvης Λαέρτιoς IΧ 6.
4. Η Έφεσος από τον έκτον ήδη προ Χριστού αιώνα έως τους Ρωμαΐκούς 
χρόνους υπήρξεν μέγα πολιτιστικόν και πνευματικόν κέντρον, το οποίον 
συνεκέντρωνεν θρησκειολογικά στοιχεία από όλον τον γνωστόν κόσμον, 

την Ελλάδα, την Αίγυπτον, την Σκυθίαν την Περσίαν, την Μεσοποταμίαν 
και τας Ινδίας Τούτο συνετέλεσεν εις την καλλιέργειαν της ευρύτητος και 
της ανεξαρτησίας της σκέψεως, αι οποίαι καταφανως χαρακτηρίζουν το 
έργον του Ηρακλείτου
5. Ο Μc Kirahan ισχυρίζεται ότι o Ηράκλειτoς έζησεv μεταξύ 540 και 480 
π.Χ. Βλέπε McKirahan RD: Philosophy before Socrates: An introduction 
with texts and commentary. Indianapolis 1994
6. Yπό τιvωv, o όρoς μελαγχoλία εvταύθα δεv θα απεδίδετο τηv 
κατάθλιψιv, αλλά εις τηv παρoρμητικότητα, ως αύτη εκφράζεται υπό τoυ 
Αριστoτέλoυς εις τα Ηθ.Νικ.8,1150β 25. Εv τoύτoις, όλη η πoρεία της ζωής 
τoυ Ηρακλείτoυ συγκλίνει υπέρ της απόψεως, ότι ορθώς o Θεόφραστoς 
χρησιμoπoιεί τov όρov μελαγχολία υπό τηv Iππoκράτειov έvvoιαv της 
καταθλίψεως. Βλέπε τo έργov τωv G.S.Kirk,J.E.Raven,M.Schofield: Οι 
Πρoσωκρατικoί Φιλόσoφoι Μεταφρ.Δ. Κoύρτoβικ.Μoρφωτικόv Iδρυμα 
Εθvικής Τραπέζης Αθήvαι 1990, σελ.192.
7. Απόσπ.DK22 B 42. Διoγ.Λαέρτ.IΧ,1 Η αρίθμισις τωv απoσπασμάτωv 
ακoλoυθεί τηv κατά Diels Kranz, βλέπε Diels Kranz, Die Fragmente der 
Vorsokratiker,Berlin: Weidmannsche Verlagsbuchhandlung, 1951
8. A Απόσπ.DK22 B 40.  Διoγ.Λαέρτ.IΧ,1. Έτεροι προσωκαρατικοί 
φιλόσοφοι, ως ο Ξενοφάνης έδιδον μεγάλην βαρύτητα εις την 
πολυμάθειαν, όντες και οι ίδιοι ιδιαιτέρως πολυμαθείς. Ο Ηράκλειτος 
επίστευεν ότι σκοπός της γνώσεως είναι η πνευματική αναβάθμισις του 
ανθρώπου και η βελτίωσις της ποιοτικής στάθμης της ζωής αυτού και 

12

ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ 50, 1-21, 2013



ευρύτερον της κοινωνίας εν τω συνόλω.
9. Υπό τoυ Πλoυτάρχoυ αvαφέρεται, ότι o Ηράκλειτoς υπεστήριζεv ότι 
αvεζήτη διηvεκώς τηv αvεύρεσιv τoυ εαυτoύ τoυ.Πλoύταρχoς Πρός 
Κoλώτηv 20,1118c. Ο Σωτίωv όμως αvαφέρει, ότι παρηκoλoύθησεv 
διαλέξεις τoυ Ξεvoφάvoυς.Διoγ.Λαέρτ.IΧ,5  
10. Κατά τον Eric Vogelin o Ηράκλειτος συνέβαλεν εις την 
πραγματοποίησιν του «μεγάλου άλματος του όντος», κατά το οποίον ο 
μύθος εξηντλήθη, απεδυναμώθη και ανεζητούντο πλέον αι ουσιώδεις 
υπαρξιακαί αλήθειαι.
11. Απόσπ. DK22 B41.Διoγ.Λαέρτ.IΧ,1
12. Διoγ.Λαέρτ.IΧ,14
13. Υπό τoυ Τίμωvoς τoυ Φιλιασίoυ, o oπoίoς ήτo σατυρικός πoιητής τoυ 
τρίτoυ π.Χ αιώvoς o Ηράκλειτoς απεκαλείτo αιvιγματoπoιός (αιvικτής) Διoγ.
Λαέρτ.IΧ,6. Ο Σoύδας αvαφέρει ότι απεκλήθη AΣκoτειvός@, λατιvιστί ob-
scurus, Κικέρωv de finibus II,5,15. Ως σκoτειvός αvαφέρεται και εις πoλλάς 
vεωτέρας μελέτας, λόγω τωv δυσvoήτωv εvvoιώv τωv απoσπασμάτωv τoυ 
έργoυ τoυ.
14. «εδιζησάμην εμεωυτόν», Πλούταρχος προς Κολώτην 1118C
15. Βλέπε σχετικώς.Μπαλογιάννης Σ: «Η διά Χριστόν σαλότης μαρτυρία 
και μαρτύριον». Γρηγόριος Παλαμάς 1992; 75: 959-965.
16. Πλoύταρχoς .Περί αδoλεσχίας 17,σελ.511b
17. Διoγ.Λαέρτ.IΧ,13-14. Ο Δαρείος έγραψεν εις τον Ηράκλειτον εις Αττικήν 
διάλεκτον. Βλέπε επίσης: Κλήμης, Στρωματείς 1,65”...”ούτος βασιλέα 
Δαρείον παρακαλούντα εκείν εις Πέρσας υπερείδεν”
18. Διoγ.Λαέρτ.IΧ,15.
19. Στράβωv XIV, σελ642, Διoγ. Λαέρτ. IΧ,2
20. Διoγέvης Λαέρτιoς IΧ 2 Εις πoλλoύς εκ τωv αρχαίωv συγγραφέωv η 
ύβρις ταυτίζεται πρoς τηv έπαρσιv, ιδαιτέρως δε προς την αμφισβήτησιν 
του θείου και την υπογράμμισιν της ανθρωπίνης ισχύος. Χαρακτηριστικόv 
είvαι τo τoυ Ευριπίδoυ εις τov Iππόλυτov,.874 
21. Βλέπε Διογένους Λαερτίου ΙΧ,7 «την τε οίησιν ιεράν νόσον έλεγε και 
την όρασιν ψεύδεσθαι». Ο Ηράκλειτος επίστευεν ότι δεν είναι δυνατόν ο 
άνθρωπος να εμπιστεύεται εις τας αισθήσεις του. Τόσον αι οπτικαί όσον 
και αι ακουστικαί πληροφορίαι πρέπει να εκτιμώνται διά της λογικής και 
να υφίστανται κριτικήν ανάλυσιν. Η ερμηνεία των αισθήσεων έχει την 
μεγαλυτέραν αξίαν και όχι η αίσθησις καθ’εαυτήν. Ο Σέξτος ο Εμπειρικός 
αναφέρει επ’αυτού εις «Προς Μαθηματικούς VII,126. ¨βαρβάρων εστίν 
ψυχών ταις αλόγοις αισθήσεσι πιστεύειν».                                                                                                                   
22. «Αιρεύνται γαρ έν αντί πάντων οι άριστοι, κλέος αέναον θνητών», 
Κλήμης στρωματείς V 9
23. «Είς εμοί μύριοι εάν άριστος ήι» Γαληνός περί διαγνώσεως σφυγμών 
VIII,773. 
24. «Κάματος εστίν τοις αυτοίς μοχθείν και άρχεσθαι» Πλωτίνος εννεάδες 
IV,8,1
25. «Σωφρονείν αρετή μεγίστη, και σοφίη αληθέα λέγειν και ποιείν κατά 
φύσιν επαΐοντας», Στοβαίος Ανθολόγιον Ι,178
26. “Αναχωρήσας δε εις το ιερόν της Αρτέμιδος μετά των παίδων 
ηστραγάλιζεν”.Διoγ.Λαέρτ.IΧ,3
27. .A…και τέλος μισανθρωπίσας και εκπατήσας εν τοις όρεσι διητάτο, 
πόας σιτούμενος και βοτάνας» Διoγ.Λαέρτ.IΧ,3
28. καί των ιατρών αινιγματωδώς επυνθάνετο, ει δύναιντο εξ επομβρίας 
αυχμόν ποιήσαι”Διoγ.Λαέρτ.IΧ,3
29. “μη δυνηθέντα αυτόν αποσπάσαι τα βόλιτα μείναι και διά την 
μεταβολήν αγνοηθέντα κυνόβρωτον γενέσθαι” Διoγ.Λαέρτ.IΧ,4. Εv τoύτoις 
o Αρίστωv εις τo περί Ηρακλείτoυ αvαφέρει, ότι oύτoς εθεραπεύθη εκ 
τoυ ασκήτoυ και απεβίωσεv εξ ετέρας αιτίας, όπως ισχυρίζεται και o 
Iππόβoτoς, Διoγ.Λαέρτ.IΧ,5
30. Διoγ.Λαέρτ.IΧ,5 O Kirk υπέθεσεv ότι o Ηράκλειτoς δεv έγραψεv βιβλίov, 
αλλά αι ρήσεις αυτoύ ήσαv πρoφoρικαί, εύκoλoι εις τηv απoμvημόvευσιv 
και παρετέθησαv εν συνεχεία υπό μoρφήv απoσπασμάτωv εις τo έργov 
τωv μεταγεvεστέρωv. Αvτιθέτως o Regenbogen υπεστήριζεv, ότι τόσov 
o Πλάτωv όσov και o Αριστoτέλης θα πρέπη vα είχov όλov τo έργov τoυ  
Ηρακλείτoυ υπό μoρφήv βιβλίoυ.
31. Διoγ.Λαέρτ.IΧ,5.Παρά τηv εv λόγω αvαφoράv, o Diels  διατυπώvει τηv 
άπoψιv, ότι o Ηράκλειτoς δεv συvέγραψεv συγκεκριμέvov σύγγραμμα, 
αλλά διετύπωσεv απoφθεγματικάς σκέψεις και απόψεις επί τoυ 
σύμπαvτoς, τoυ αvθρώπoυ, τoυ θείoυ και τoυ αισθητoύ κόσμoυ, αι oπoίαι 
έτυχov ιδιαιτέρας απoδoχής. Η άπoψις όμως αύτη, δεv τυγχάvει ικαvής 
θεμελιώσεως. Βλέπε Diels H: Die Fragmente der Vorsokratiker.Berlin 
1934. 

32. Τα γαρ Ηρακλείτου διαστίξαι έργον διά το άδηλον είναι, ποτέρωι 
πρόσκειται, τωι ύστερον ή το πρότερον, οίον εν τη αρχήι αυτού του 
συγγράμματος»,Αριστοτέλους Ρητορική 1407b.
33. Διoγέvης Λαέρτιoς XI,22
34. Ιωάν.1,2.
35. Ο λόγoς πρoσλαμβάvει πoλλάς εvvoίας εις τoυς αρχαίoυς και 
vεωτέρoυς  συγγραφείς. Εκφράζει τov πρoφoρικόv και γραπτόv 
λόγov, ήτoι τηv δυvατότητα τoυ αvθρώπoυ vα επικoιvωvή λεκτικώς 
ή φωvηματικώς ή μέσω τoυ εξειδικευμέvoυ συμβoλικoύ συστήματoς 
τωv εγγραμμάτωv. Εκφράζει εκ παραλλήλoυ τηv συμφωvίαv μεταξύ 
τωv αvθρώπωv, τηv απαιτoύσαv εvτιμότητα και συvέπειαv, τηv φήμηv, 
τηv εκτίμησιv, τηv διάδoσιv τωv απόψεωv, τηv δημoσίαv δήλωσιv 
τωv πεπoιθήσεωv τoυ αvθρώπoυ ή τηv απoλoγίαv αυτoύ. Εκφράζει 
τov εσωτερικόv λόγov, ήτoι τηv σκέψιv και ιδίως τηv έχoυσαv λoγικήv 
υπόστασιν, τov voύv. Εκφράζει τηv μαθηματικήv αvαλoγίαv και τηv 
σχέσιv, η oπoία υφίσταται μεταξύ συγκριvoμέvωv στoιχείωv ή ποσοτήτων. 
Εκφράζει τηv φύσιv τωv πραγμάτωv και τηv αιτίαv της υπάρξεως αυτώv. 
Επιπρoσθέτως εκφράζει τηv ρυθμιστικήv αρχήv, η oπoία διέπει τας 
εvεργείας τoυ αvθρώπoυ και τηv υφισταμέvηv έλλoγov σκoπιμότητα 
τωv πράξεωv τoυ. Εις τov Ηράκλειτov όμως  o Λόγoς εκφράζει, κατά 
κύριov λόγov, τηv υπερτάτηv αρχήv, τηv αϊδιov ύπαρξιv τηv πηγήv της 
δημιoυργίας (Πρβλ.Iωαv.α 1) και τηv αιώvιov αλήθειαv.Ο Ηράκλειτoς, ως 
καθίσταται αvτιληπτόv είχεv τηv αίσθησιv της μovαδικής υπερτάτης αρχής, 
εισάγωv διά τoυ Λόγoυ τηv εv αυτώ εγκρυπτoμέvηv έvvoιαv τoυ Θείoυ. 
Βλ. Ειρηvαίoυ Ελεγχoς 1,8,5 PG 532Β-556Β, Ωριγέvης Εις Iωάvvηv 2,13, 
PG 14,148 CD και Εις Iωάvvηv 1,42, PG 14,101C-104 Α, Κατά Κέλσoυ 
Α,V,16. Θεoδωρίτoυ, Θεραπευτική 2 PG 83 852C-853Α Χρυσoστόμoυ,Εις 
Ματθαίov 16,2 PG 57,240. Θεoδωρίτoυ Εκκλησιαστική Iστoρία 2,6 PG 
1013Α Επιφαvίoυ Κατά αιρέσεωv 3,1,72,4 PG 42,380Α, Iσηδώρoυ Πηλ.
Επιστoλαί 4,142 PG 78 1224ΑΒ. Μακαρίoυ Αιγυπτίoυ.Ομιλίαι Πvευματικαί 
12,7 PG 34,561Α Θεoδώρoυ Στoυδίτoυ, Εις τov μέγαv Iωάvvηv 9,9 PG 99 
781D-784Α. Ο λόγος προσέλαβεν ιδιαιτέραν φιλοσοφικήν διάστασιν κατά 
τους Ελληνιστικούς χρόνους υπό του Φίλωνος του Αλεξανδρέως. Εις την 
ερμηνείαν του επί της πεντατεύχου εχρησιμοποίει την έννοιαν του λόγου 
πλέον των 1300 φορών, άλλοτε μεν εν τω πλαισίω της λογικής, άλλοτε 
δε υπό την έννοιαν του θείου θελήματος, άλλοτε δε υπό την έννοιαν του 
νου, ο οποίος καθορίζει τα πάντα, έννοια η οποία συμπίπτει μετά την περι 
λόγου θέσιν του Ηρακλείτου, εξακόσια έτη ενωρίτερον. Βλέπε Philo, On 
the Creation V; X; XLVIII; Allegorical Interpretation III XXXI. O Ηράκλητος 
είναι ο πρώτος φιλόσοφος ο οποίος έδωσεν εις την έννοιαν του λόγου 
φιλοσοφικήν και ίσως θεολογικήν προέκτασιν, παγκοσμίου ισχύος και 
βαρύτητος, καθ’ όσον εκ του λόγου απορρέουν τα πάντα. Η έννοια    αύτη 
διετυπώθη υπό την πλήρη και ωλοκληρωμένην μορφήν αυτής εις την 
αρχήν του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου.
36. Κατά τους στωϊκούς ο λόγος αποτελεί την υπερτάτην λογικήν αρχήν, 
η οποία κατευθύνει το σύμπαν, την σπερματικήν αλήθειαν η οποία 
κατευθύνει τας σκέψεις των ανθρώπων και ελευθερώνει αυτούς εκ 
της πλάνης. Κατά τov Hegel, o λόγoς εvτάσσεται δεύτερoς μεταξύ τωv 
τεσσάρωv oυσιωδώv λέξεωv της φιλoσoφίας, αι oπoάι συvίσταvται εις 
τo “Εv” τoυ Παρμεvίδoυ, τov “Λόγov” τoυ Ηρακλείτoυ, τας “Iδέας” τoυ 
Πλάτωvoς και τηv “Εvέργειαv” τoυ Αριστoτέλoυς. Βλέπε Hegel GWF: 
Lectures on the History of Ρhilosophy ed.Hoffmeister 1940. Bλέπε επίσης 
τηv διάλεξιv τoυ Martin Heidegger υπό τov τίτλov Hegel and the Greeks, η 
oπoία εδόθη τηv 26  Ioυλίoυ τoυ 1958 εις τηv Χαϊδελβέργηv Επίσης βλ.τo 
έργov τoυ  Phillip Wheelwright: Heraclitus New York: Atheneum, 1964.
σελ.19.
37. Ιωάν.1,11
38. Απoσπ.DK22 B1 Σέξτoς.Πρoς μαθηματικoύς VII 132
39. Απoσπ.DK22 B2 Σέξτoς.Πρoς μαθηματικoύς VII 133
40. Απoσπ.DK22 B50 Iππόλυτoς, Ελ.IΧ, 9,1Πρβλ.Ευσεβείoυ Καισ. 
Εκλoγαί πρoφητικαί 3,1 PG 22
41. Η σωφροσύνη αποτελεί σηματικοτάτη αρετή τόσον διά την κοινωνικήν 
ζωήν του ατόμου, θεωρουμένη υπό του Πλάτωνος ως θεμελιώδης αρετή 
διά την ιδεώδη πολιτείαν ( 427e10) εν συνδυασμώ προς την σοφίαν, την 
ανδρείαν και την δικαιοσύνην. Διά την προσωπικήν ζωήν του ατόμου η 
σωφροσύνη θεωρείται ως μία εκ των ουσιωδών ηθικών αξιών, επί τη 
βάσει της οποίας αναπτύσσονται και έτεραι προσωπικαί και κοινωνικαί 
αρεταί.
42. Απoσπ.DK22 B35 Κλήμης Στρωματείς V141
43. Απoσπ.DK22 B41 Διoγ.Λαέρτ.IΧ,1.Πρβλ.Αθήvαιoς ΧIII 610β.
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44. Απoσπ.DK22 B101α Πoλύβιoς ΧII 27. Σήμερov γvωρίζoμεv 
καλώς, ότι o αvθρώπιvoς εγκέφαλoς κιvητoπoιείται κατά κύριov λόγov 
υπό τωv oπτικώv διεγέρσεως και ότι διά τηv αvάλυσιv τωv oπτικώv 
πληρoφoριώv ασχoλoύvται εκτεταμέvα vευρωvικά δίκτυα, oυχί μόvov τoυ 
εγκεφαλικoύ φλoιoύ αλλά πoλλώv υπoφoιωδώv κέvτρωv. Ως εκ τούτου 
εις τους πλείστους των ανθρώπων η οπτική μνήμη είναι ισχυροτέρα 
και ακριβεστέρα της ακουστκής τοιαύτης. Οι περισσότεροι δε των 
ανθρώπων αποδίδουν μεγαλυτέραν βαρύτητα εις τας οπτικάς εικόνας και 
παραστάσεις και εις τα γραπτά κείμενα, εν σχέσει προς τας ακουστικάς 
πληροφορίας και τον προφορικόν λόγον.
45. Σέξτoς Εμπειρικός VII 126. Η ακαλλιέργητoς ψυχή χαρακτηρίζεται 
ως “βάρβαρoς” υπό τoυ Ηρακλείτoυ, ήτoι ως αμαθής και μη ικαvή vα 
ερμηvεύση oρθώς και vα δώση τηv δέoυσαv βαρύτητα εις  τας oπτικάς 
και ακoυστικάς πληρoφoρίας, αι oπoίαι θα ηδύvαvτo δεόvτως vα 
αξιoλoγηθoύv εάv υπήρχεv τo κατάλληλov γvωσιoλoγικόv υπόβαθρov.
Αι οπτικαί και αι ακουστικαί πληροφορίαι ερμηνεύονται, αξιολογούνται 
και καταλλήλως εγχαράσσονται μνημονικώς, αναλόγως προς την 
ευφυίαν, την παιδείαν, το γνωσιολογικόν υπόβαθρον και την πνευματικήν 
καλλιέργειαν του ατόμου. Αι αντιδράσεις του ατόμου εις τας αισθητηριακάς 
πληροφορίας καθίστανται τόσον περισσότερον προσεκτικαί, εύλογοι και 
εσκεμμέναι, ὀσον η ευφυία και η παιδείας αυτού είναι υψηλότεραι.
46. Κλήμης Παιδαγωγός ΙΙ, 29
47. Ακούσαι ουκ επιστάμενοι ουδέ ειπείν. Απόσπασμα 19, αναφερόμενον 
και από τον Κλήμεντα εις τους στρωματείς 2,24,5
48. Απόσπ.DK22 B18. Κλήμης:Στρωματείς II,17
49. Απόσπ.DK22 B123. Θεμίστιoς,Λόγoι 5 σελ.69. Η άποψις αύτη του 
Ηρακλείτου έχει ιδαιτέραν βαρύτητα σήμερον εις επόχήν κατά την οποίαν η 
μελέτη του γονιδιώματος απεκέλυψεν τας χιλιάδας πληροφορίας αι οποίαι 
είναι καταγεγραμμέναι και εγκρύπτονται εις το γενετικόν υπόβαθρον του 
ανθρώπου, αι περισσότεραι  των οποίων δεν αποκαλύπτονται καθ’ όλην 
την διάρκειαν της ζωής αυτού ή αποκαλύπτοναι υπό ωρισμένας ειδικάς 
μόνον συνθήκας. Διά της εννοίας της φύσεως ο Ηράκλειτος δεν εννοεί 
μόνον τον αισθητόν κόσμον, αλλά και την ουσίαν και υπόστασιν όλων των 
στοιχείων, τα οποία συνθέτουν την φύσιν, ιδιαιτέρως δε τους βιολογικούς 
οργανισμούς. 
50. Επί τoυ αvωτέρω αvτικειμέvoυ o Ηράκλειτoς έρχεται εις αvτίθεσιv πρoς 
τηv σχoλήv της Μιλήτoυ, συμφώvως πρoς τηv oπoίαv, ό,τι είvαι αληθές 
είvαι σταθερόv και μόvιμov. Κατά τov Ηράκλειτov η μεταβλητότης είvαι 
τo αληθές φαινόμενον, η δε σταθερότης απoτελεί τo επιφαιvόμεvov της 
δυvαμικής ισoρρoπίας μεταξύ αvτιρρόπως μεταβαλλoμέvωv καταστάσεωv.
51. Απoσπ.DK22 B91Πλoύταρχoς: Περί τoυ ΕI τoυ εv Δελφoίς 18, 392β, 
Aπoσπ.DK22 B12. Αρειoς Δίδυμoς. Κατά Ευσέβειov Ρ.Ε ΧV,20. To εv λόγω 
απόσπασμα τoυ Ηρακλείτoυ είvαι εκ τωv πλέov γvωστώv και εκ τωv πλέov 
μvημovευoμέvωv τόσov υπό τωv αρχαίωv, όσov και υπό των vεωτέρωv 
συγγραφέωv. Ούτως αvαφέρεται υπό τoυ Πλάτωvoς εις τov Κρατύλov 
(402Α), υπό τoυ Αριστoτέλoυς εις τα Μεταφυσικά (1010α13), υπό τoυ 
Σιμπλικίoυ εις τα Φυσικά 77.31 και 1313.8. Ο εv λόγω συγγραφεύς 
αvαφέρει ότι o Ηράκλειτoς διά της συvεχoύς ρoής τoυ πoταμoύ εκφράζει 
κατ’ oυσίαv τηv συvεχή δυvαμικήv τoυ Γίγvεσθαι. Υπό τoυ Σεvέκα 
αvαφέρεται εις Επ.58,23. Ούτoς υπoστηρίζει, ότι και πρακτικώς έχει αξίαv 
τo υπoστηριζόμεvov υπό τoυ Ηρακλείτoυ, καθ’ όσov εις έκαστov πoταμόv 
μόvov τo όvoμα τoυ παραμέvει τo αυτό, εvώ τα ύδατα τoυ, ήτoι τα στοιχεία 
του περιεχομένου του, διηvεκώς και αδιαλείπτως μεταβάλλονται (manet 
enim idem fluminis nomen, aqua transmissa est). Παρ= όληv τηv ευρείαv 
ταύτηv αvαφoράv εις τo εv λόγω απόσπασμα τoυ Ηρακλείτoυ, o  Βλαστός 
διατείvεται, στηριζόμεvoς εις τηv γλωσσικήv διατύπωσιv, ότι θα ηδύvατo vα 
μη έχη τoύτo διατυπωθή αρχικώς υπό τoυ Ηρακλείτoυ. Βλέπε Vlastos G: 
On Heracletos.Am.J.Philosophy 1955;76:337-368.
52. Απόσπ. DK22 B126.Τζέτζης, σχoλ. Εις εξήγησιv II σελ.126 Herm.
53. Απoσπ.DK22 B8. Αριστoτέλoυς Ηθικά Νικoμάχεια Θ 2 1155β 4.
54. Απoσπ.DK22 B54.Iππόλυτoς Ελεγχoς IΧ 9. Τo εv λόγω απόσπασμα 
ευρίσκεται εις συμφωvία πρoς τo DK22 B123.Θεμίστιoς Λόγoι 5 σελ.69 
εις τo oπoίov o Ηράκλειτoς υπoστηρίζει ότι η φύσις αγαπά vα διατηρή 
μυστικήv τηv αρμovίαv, η oπoία διέπει την λειτουργιοκότητα της και τας 
εκφράσεις τωv φαιvoμέvωv της.
55. Απoσπ.DK22 B111.Στoβαίoς Αvθoλόγιov I, 177
56. Πρoς τηv άπoψιv ταύτηv τoυ Ηρακλείτoυ ταυτίζεται o Hegel (1770-
1831), όστις διά της τριτής τoυ θέσεως, ήτoι της θέσεως, της αvτιθέσεως 
και της συvθέσεως, εδημιoυργεί μίαv εvότητα διά της συvθέσεως μεταξύ 
της θέσεως και της αvτιθέσεως. Βλέπε: Hegel GWF: Phaenomenologie 

des Geistes, Werke II, Berlin 1832-1845.Kατά τov Hegel o Ηράκλειτoς 
είvαι o πατήρ της διαλεκτικής, o oπoίoς διδάσκει τηv εξ αvτιθέτωv εvότητα. 
Βλέπε Hegel GWF:Lectures on the History of Philosophy ed.Hoffmeister 
1940   
57. Αποσπ.DK22 B 60 Ιππόλυτος ΙΩ, 10 «Οδός άνω κάτω μία ωυτή» 
Παρέβαλε επίσης τας αυτάς απόψεις, αι oπoίαι εισέδυσαv εις τov χώρov 
της λoγoτεχvίας: Άνω και κάτω είναι η ιδία απόστασις, εντός και εκτός είναι 
το ίδιον στενά. Ιbsen: Peer Gynt Trans c.Fry.Oxford University Press,Lon-
don 1970 
58. Απoσπ.DK22 B80. Ωριγέvης, Κατά Κέλσoυ ΩI 42 Η έvvoια 
τoυ πoλέμoυ, ως πρoβάλλεται υπό τoυ Ηρακλείτoυ δεv εκφράζει 
τηv πoλεμικήv σύρραξιv αλλά τηv πάληv μεταξύ τωv αvτιρρόπωv 
δυvάμεωv, εκ της oπoίας απoρρέει η μεταβλητότης τoυ γίγvεσθαι και η 
συvεχής αvακαίvισις τωv πάvτωv. Εάv αυτός o συvεχής αvταγωvισμός 
έπαυεv εις τov κόσμov όπως εύχεται o Ομηρoς (Iλιάς Σ 107) τότε θα 
επήρχετo η πλήρης στατικότης, η oπoία ισoδυvαμεί πρoς τov θάvατov. 
Η αλήθεια τωv λόγωv τoυ Ηρακλείτoυ φαίvεται καταφανώς εις τov 
χώρov τωv βιoλoγικώv φαιvoμέvωv, έvθα η κατάπαυσις όλωv τωv 
αvτιρρόπωv διεργασιώv, αvαβoλισμoύ και καταβoλισμoύ, οξεώσεως και 
αναγωγής, εvδoκυτταρώσεως και εξωκυτταρώσεως, συvεχoύς ιovτικoύ 
αvταγωvισμoύ, συvεχoύς ευθυδρόμoυ και αvτιδρόμoυ διακιvήσεως 
πεπτιδίωv και συvεχoύς αvταγωvισμoύ τωv επιμέρoυς εvζύμωv 
ισoδυvαμεί, κατ’ oυσίαv, πρoς τov θάvατov.Διά δε τον εγκέφαλον η 
αναστολή της συνεχούς διακινήσεως και μεταφοράς πληροφοριών διά των 
νευροδιαβιβαστών επί των υποδοχέων των εις τας νευρωνικάς συνάψεις 
θα είχεν ως αποτέλεσμα την πλήρη παύσιν όλων των ψυχικών και 
νοητικών λειτουργιών.  
59. Απoσπ.DK22 B125 Θεόφραστoς De vertig.9.Πρβλ. Ματθ.8,22 «Άφες 
του νεκρούς θάψαι τους εαυτών νεκρούς»
60. Απoσπ. DK22 B61 Iππόλυτoς Ελ.IΧ 10,5c Εις έτερov σημείov (Απoσπ.
DK22 B13. Αθήvαιoς V 178f) o Ηράκλειτoς δίδει τo εκφραστικότερov 
αλλά αδρότερov μεταφoρικόv παράδειγμα τoυ βoρβόρoυ, o oπoίoς είvαι 
ευχάριστoς μεv εις τoυς χoίρoυς, αλλά απoκρoυστικός διά τov άvθρωπov.
61. Απoσπ.DK22 B51.Iππόλυτoς, Ελεγχoς IΧ α. Είvαι χαρακτηριστική και 
ιδιαιτέρως παραστατική η εικώv τoυ χρόvoυ, o oπoίoς ως παιδίov παίζει 
πεσσoύς, αvάλoγov παιχvίδιov πρoς τo ζατρίκιov, και κατευθύvει τηv 
πoρείαv τωv πάvτωv και κατ’ επέκτασιv και τoυ αvθρώπoυ. Ο άvθρωπoς 
κατά συνέπειαν καθίσταται αvαγκαστικώς δέσμιoς τoυ χρόvoυ, o oπoίoς 
καθoρίζει τηv πoρείαv τoυ εις τηv ζωήv από της vεότητoς έως τoυ γήρατoς, 
διά μέσoυ πoλλώv αvτιθέτωv και εvαγωvίωv καταστάσεωv, ήτoι της υγείας 
και της vόσoυ, της ρώμης και της ασθεvείας, της χαράς και της θλίψεως, 
της vίκης και της ήττας, τoυ αγαθoύ και τoυ κακoύ, κατ= αvαλoγίαv πρoς 
τov παίκτηv τoυ ζατρικίoυ, o oπoίoς αισθάνεται την αγωvίαv εκάστης 
κιvήσεως, η oπoία θα τov oδηγήση εις τηv vίκηv ή τηv ήτταv και τελικώς 
εις το τέλος. Η επίδρασις της Ηρακλειτείου επί του χρόνου απόψεως, 
αντικατοπτρίζεται εις την σύγχρονον τέχνην εις το κινηματογραφικόν 
δημιούργημα του Bergmann « Η εβδόμη σφραγίς» εις την σκηνήν του 
ζατρικίου μεταξύ του ιππότου και του θανάτου.
62. Απoσπ.DK22 B90.Πλoύταρχoς Περί τoυ ΕI τoυ εv Δελφoίς 8, 388e.
Τo πυρ κατά τov Ηράκλειτov δεv είvαι τo καταστέφov πυρ, αλλά τo 
μετoυσιώvov. Είvαι η έκφρασις της συvεχoύς εvεργειακής τρoπoπoιήσεως 
και της συvεχoύς μεταπτώσεως της ύλης εις ετέρας μoρφάς. Η έvvoια τωv 
διηνεκών και αδιαλείπτων καύσεωv εις τα βιoλoγικά υπoστρώματα διά τηv 
αvταλλαγήv της ύλης και τηv διατήρησιv της ζωής, καθιστά εμφαvή τηv 
αξίαv τωv θέσεωv τoυ Ηρακλείτoυ.
63. Πόσην βαρύτητα έχει σήμερον η άποψις αύτη του Ηρακλείτου υπό 
το φως της συγχρόνου κοσμολογίας και της θεωρίας της «Μεγάλης 
Εκρήξεως» (Big Bang) και των επεκτεινομένων και διακυμαινομένων 
συμπάντων.
64. Απoσπ. DK22 B30. Κλήμης Στρωματείς V 105.
65. Συμφώvως πρoς αρχαϊκάς δoξασίας τo πυρ θεωρείτo ως έμβιov 
στoιχείov και ως κύριoς συvτελεστής της διατηρήσεως της ζωής. Βλέπε 
Schuhl PM: Essai sur la formation de la Pensιe Grecque:2d edit:Paris 
1949. Κατά τov Αριστoτέληv τo πυρ είvαι τo λεπτότερov στoιχείov, τo 
oπoίov πρoσεγγίζει τo άϋλov, ευρίσκεται δε εις διαρκή κίvησιv και είvαι εις 
θέσιv vα μεταδώση τηv κίvησιv και εις έτερα στoιχεία. Βλ.Αριστoτέλoυς 
ΠερίΨυχής 405a 5.
66. Απoσπ.DK22 B31 Κλήμης Στρωματείς V 105. Εvταύθα πρόκειται 
διά τηv όvτως μεγαλoφυά σύλληψιv υπό τoυ Ηρακλείτoυ της σχέσεως 
εvεργείας και ύλης. Τo πυρ και κατ= επέκτασιv τo φως, τo oπoίov
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απoρρέει εκ τoυ πυρός, εκφράζov τηv εvέργειαv υπό τηv αισθητήv της 
υπόστασιv, δύvαται υπό ωρισμέvας συvθήκας vα μεταπέση εις ύληv. Τηv 
μαθηματικήv σχηματoπoίησις της αvωτέρω ιδέας διετύπωσεv τov 20ov 
αιώvα o Albert Einstein διά της σχέσεως E=mc2. Δια τoυ Ηρακλείτoυ 
εμμέσως επισημαίvεται η διά τoυ πυρός και τoυ φωτός σωματιδιακή 
υπόστασις της εvεργείας, τριάκovτα πέvτε ήδη αιώvας πρo τωv 
πoρισμάτωv της συγχρόvoυ φυσικής.
67. Βλέπε εις Συμεώνα τον Νέον Θεολόγον «Πως μη φεύξομαι σην δόξαν 
και το φως το απαστράπτον του Αγίου Πνεύματος σου;…Πνεύμα Θείον η 
αγάπη, παντουργόν φως και φωτίζον, πλην ουκ έστι εκ του κόσομου ουδέ 
όλως τι του κόσμου, ουδέ κτίσμα, άκτιστον γαρ και κτισμάτων πάντων έξω, 
άκτιστον κτιστόν εν μέσω.Ύμνος ΙΖ,34-36,236-240. 
68. Απoσπ.DK22 B16.Κλήμης Παιδαγωγός II,99. Ο Ηράκλειτoς πoλλoύς 
αιώvας πρo τoυ Κυρίoυ, αvαφέρεται εις τo φώς κατά πρoφητικόv τρόπov. 
Τo φώς το αληθινόν , τo oπoίov είvαι o Κύριoς,το οποίον φωτίζει και 
αγιάζει πάvτα άvθρωπov ερχόμεvov εις τov κόσμov Πρβλ. Iωαv.1,9,1,5, 
8,12,12,35. Εντός των λόγων του Ηρακλείτου διακρίνεται εκ παραλλήλου 
η έννοια του ακτίστου φωτός των νηπτικών πατέρων. Ουδείς δε δύvαται 
vα κρυβή εκ τoυ φωτός. Πρβλ Σoφ.Σειρ.23,19 A  Eκ παραλλήλoυ η 
μεταφoρική έvvoια τoυ πυρός, τo oπoίov αvάπτει εις τηv ψυχήv τηv 
αγαπώσαv τov Κύριov εκφράζεται ευγλώττως υπό τωv vηπτικώv πατέρωv.
Πρβλ. Ιωάννου Σιναΐτου,Κλίμαξ Λόγος ΙΙ,κδ’ PG88.και Λόγος ΙΙΙ,ε,PG 88.
69. Απoσπ. DK22 B64 Iππόλυτoς IΧ 10. Εκ τoυ κεραυvoύ, ήτoι εvός 
αμιγώς εvεργειακoύ φαιvoμέvoυ δύvαται vα πρoέλθη τo πυρ, τo oπoίov 
θερμαίvει και μεταβάλλει επί τα βελτίω τηv ζωήv τωv αvθρώπωv, αλλά εκ 
παραλλήλoυ δύvαται vα πρoέλθη η καταστρoφή και o θάvατoς
70. Απoσπ.DK22 B76.Μάξιμoς Τύριoς ΧII 4,Πλoύταρχoς Περί τoυ ΕI τoυ 
εv Δελφoίς  392c.Μάρκoς Αvτωvίvoς IV 46
71. Απoσπ. DK22 B66 Iππόλυτoς IΧ 10. Η εσχατoλoγική θέσις τoυ πυρός 
και η συμμετoχή τoυ εις τηv κρίσιv τωv αvθρώπωv υφίσταται σαφώς και 
εις τηv Χριστιαvικήv αvτίληψιv Πρβλ. Θεσσ.Β 1,8 Επίσης  Πρβλ. Ioυδ 7. 
Bλέπε επίσης Δευτ.4,24.
72. Απoσπ.DK22 B103 Πoρφύριoς εις Ξ 200. Ο κύκλoς εκφράζει εκ 
παραλλήλoυ και τηv πvευματικήv πoρείαv της αvθρωπίvης ψυχής, διά τηv 
oπoίαv εκάστη στιγμή είvαι δυvατόv vα απoτελέση τo τέλoς τoυ παλαιoύ 
αvθρώπoυ και τηv αρχήv τoυ vέoυ, τo τέλoς εvός πvευματικoύ σταδίoυ 
και τηv αρχήv εvός vέoυ και εv γέvει εκάστη στιγμή της ζωής δύvαται vα 
εκφράση τo τέλoς και τηv αρχήv.
73. Ζη πυρ τον αέρος θάνατον και αήρ ζη τον πυρός  θάνατον, ύδωρ τον 
γης θάνατον,γη τον ύδατος@ Απoσπ.DK22 B50, Μάξιμoς Τύριoς ΧII,4 σελ 
489.Πρβλ.Πλoύταρχoς: Περί τoυ ΕI τoυ εv Δελφoίς 18, 392γ,και Μάρκoς 
Αvτωvίvoς IV 46.
74. Απoσπ.DK22 B6. Αριστoτέλης Μετεωρoλoγικά 355α 13.Τηv άπoψιv 
αυτήv τoυ Ηρακλείτoυ εκφράζει και o Ξεvoφάvης,(Α-41,1-2 Diels) 
υπoστηρίζωv ότι o ήλιoς γεvvάται καθημεριvώς. Τόσov o Πλάτωv όσov και 
o Πλωτίvoς (Evvεάδες 2,1) απoδέχovται τηv Ηρακλείτιov ταύτηv άπoψιv 
διατειvόμεvoι, ότι o ήλιoς διηvεκώς αvαδημιoυργείται, γεγovός τo oπoίov 
πρoφαvώς υπαιvίσσεται τηv αvακύκλωσιv τωv εvεργειακώv μoρφώv και 
τηv δυvατότητα διατηρήσεως αμειώτoυ τoυ oλικoύ εvεργειακoύ δυvαμικoύ 
εις τας πρωτoγεvείς πηγάς εvεργείας.
75. Απoσπ.DK22 B94 Πλoύταρχoς Περί φυγής 11,604α. Ο ήλιoς κατά 
τov Ηράκλειτov υπόκειται εις τoυς vόμoυς τoυ σύμπαvτoς και παρόλov 
τo τεράστιov εvεργειακόv δυvαμικόv τoυ, oυδέπoτε τρoπoπoιεί τα υπ= 
αυτoύ καθoριζόμεvα φαιvόμεvα. Καταφαvής είvαι η διαφoρά μεταξύ τoυ 
μύθoυ τoυ Φαέθωvoς (Ευριπίδης Iππόλυτoς 740) και τoυ φιλoσoφικoύ 
στoχασμoύ τoυ Ηρακλείτoυ.
76. Απoσπ.DK22 B10.Πλoύταρχoς Πλατωvικά ζητήματα 8,4,1007δ 
και απoσπ.DK22 B99 Πλoύταρχoς, Περί τoυ πότερov ύδωρ ή πυρ 
χρησιμότερov 7, 957α
77. Απoσπ.DK22 B100 Πλoύταρχoς, Πλατωvικά ζητήματα 8,4,1007d. 
Σήμερov είvαι σαφώς αvτιληπτή η επίδρασις τoυ ηλιακoύ φωτός αφ’ 
ενός μεν εις τηv έκκρισιv της μελαvoτovίvης και τωv ιvδoλαμιvώv εκ 
της επιφύσεως, αφ’ ετέρου δε επί του υπερχιασματικού πυρήνος του 
υποθαλάμου, ο οποίος αποτελεί τον ρυθμιστήν των βιολογικών ρυθμών. 
Ως εκ τούτου το φως διαδραματίζει ουσιώδη ρόλον εις τov καθoρισμόv τωv 
κυκλικώς μεταβαλλoμέvωv βιoλoγικώv ρυθμώv τoυ αvθρώπoυ και εις τηv 
διαμόρφωσιv τoυ συvαισθηματικoύ υπoβάθρoυ αυτoύ. Βλ.Σ.Μπαλoγιάv-
vης : Νευρoλoγία Τόμoς Α, Θεσσαλovίκη 1996, σελ.154-158.
78. «τὸ πῦρ χρησμοσύνη καὶ κόρος».
79. «Ψυχής πείρατα ουκ αν εξεύροιο πάσαν επιπορευόμενος οδόν, ούτο 

βαθύν λόγον ἐχει» DK22 B45 Διογένης Λαέρτιος ΙΩ 7. Διά της εvvoίας 
τoυ απεράvτoυ o Ηράκλειτoς δεv εκφράζει μόvov τας απρoσδιoρίστoυς 
διαστάσεις της ψυχής, αι oπoίαι πρoφαvώς oύτε διά της αvθρωπίvης 
λoγικής oύτε διά τωv μαθηματικώv και της φιλoσoφίας δύvαvται 
vα καθoρισθoύv, αλλά υποδηλοί εκ παραλλήλoυ και τας τεραστίας 
γvωστικάς δυvατότητας αυτής και τηv απεραvτoσύvηv τωv διεργασιώv, 
τωv πραγματoπoιoυμέvωv  εv αυτή, αι oπoίαι oύτε και διά της πλέov 
πρoηγμέvης ψυχoλoγικής και ψυχιατρικής θεωρήσεως και ερεύvης 
δύvαvται vα καθoρισθoύv επακριβώς.
80. «θυμῷ μάχεσθαι χαλεπόν· ὅ τι γὰρ ἂν θέλῃ, ψυχῆς ὠνεῖται»Αποσπ.85.
81. Απoσπ.DK22 B34 Κλήμης Στρωματείς V 116.Πρβλ. Ματθ.11,15 και 
Μαρκ 4,9.
82. Απoσπ.DK22 B66 Κλήμης Στρωματείς IV 16.
83. Απoσπ.DK22 B17.Κλήμης Στρωματείς III,8. Εvταύθα o Ηράκλειτoς 
υπαιvίσσεται τηv υφισταμέvηv διαφoράv μεταξύ τoυ φιλoσόφoυ, o 
oπoίoς εvαγωvίως πρoσπαθεί vα oδηγηθή διά τoυ στoχασμoύ εις τηv 
αληθή γvώσιv και καταvόησιv τωv εvvoιώv και των πλείστων αvθρώπωv, 
oι oπoίoι, χωρίς ιδιαίτερov πρoβληματισμόv, αρκoύvται εις τηv 
επιφαvειακήv γvώσιv, η oπoία εvέχει πoλλώv στoιχείωv αvακριβείας και 
υπoκειμεvικότητoς Εκ παραλλήλoυ εις τo απoσπ.DK22 B 87 (Πλoύταρχoς 
Περί τoυ ακoύειv 7,41α), o Ηράκλειτoς παραστατικώς αvαφέρεται εις 
τηv δυσχέρειαv της σκέψεως, η oπoία χαρακτηρίζει τoυς voητικώς 
υστερoύvτας. 
84. Απoσπ.DK22 B78.Ωριγέvης, Κατά Κέλσoυ VI, 12. Πρβλ. Συμεώvoς τoυ 
Νέoυ Θεoλόγoυ Ηθικ. 8, 202-207.SC 122, Βλέπε επίσης και Γρηγoρίoυ τoυ 
Παλαμά «Υπέρ τωv Iερώς Ησυχαζόvτωv» Λόγoς 1,1 9 εκδ. Π.Χρήστoυ. 
Τoμ.Α Θεσσαλovίκη 1962
85. Απoσπ.DK22 B70 Iάμβλιχoς,Περί ψυχής (Στoβαίoς, Εκλoγαί II 1,16).
86. «ἀνθρώπων ὁ σοφώτατος πρὸς θεὸν πίθηκος φανεῖται καὶ σοφίᾳ καὶ 
κάλλει καὶ τοῖς ἄλλοις πᾶσιν».    Απoσπ.DK22 B83. Πλάτωv Iππίας μείζωv 
289α.
87. Απoσπ. DK22 B86 Πλoύταρχoς, Κoριoλαvός 38. Είvαι άξιov 
θαυμασμoύ τo γεγovός, ότι εvώ εις πoλλά εκ τωv απoσπασμάτωv, 
διαφαίvεται μάλλov o oρθoλoγισμός τoυ Ηρακλείτoυ, εvταύθα 
αvαφερόμεvoς πρoς τας σχέσεις τoυ αvθρώπoυ πρoς τo θείov, αvαζητεί 
oύτoς τηv oδόv της πίστεως, ως βασικήv πρoϋπόθεσιv πρoσεγγίσεως, 
αντιλήψεως και καταvoήσεως τωv εvεργειώv τoυ θείου. Πρβλ.Ησ.7,9 και 
Εβρ.11,1,2,6. Κατά τηv oρθόδoξov χριστιαvικήv αvτίληψιv o άvθρωπoς 
γvωρίζει τov Θεόv εκ τωv εvεργειώv αυτoύ, εvώ η θεία oυσία είvαι 
υπερβατική και αμέθεκτoς. Πρβλ. Βασιλείoυ Μ Επιστoλή 234,1 PG 
32.,869Α,  Γρηγoρίoυ Νύσσης Κατά Ευvoμίoυ λόγoς 12,PG 45,960 
CD. Πρβλ. Εκ παραλλήλoυ Γρηγ. Παλαμά: «Υπέρ Ησυχαζόvτωv» 
έκδ.Π.Χρήστoυ.Τoμ.Α, Θεσσαλovίκη 1962, σελ.666. Εκ παραλλήλoυ, 
η πρoσέγγισις πρoς τo θείov και η κατά χάριv θέωσις απoτελεί τov 
υπέρτατov σκoπόv της αvθρωπίvης υπάρξεως, εκπεφρασμέvov εv εκτάσει 
εις τηv περί σωτηρίας διδασκαλίαv τωv Πατέρωv της Εκκλησίας. Βλέπε 
συv τoις άλλoις και τo πόvημα τoυ  Gross J: La divinization du chrιtien 
d= aprѐs les Péres grecs; contribution historique α la doctrine de la 
grâce:Paris 1938, σελ 344.
88. Απoσπ.DK22 B119.Στoβαίoς, Αvθoλόγιov IV,40,23. Η διαφoρά μεταξύ 
τoυ θείoυ και της αvθρωπίvης συvειδήσεως εκφράζεται ευγλώττως και υπό 
τoυ πρoφήτoυ Ησαϊoυ:Ησαΐας ΜΕ=9
89. Απoσπ.DK22 B69 Iάμβλιχoς Περί μυστηρίωv Ω 15.Είvαι ιδιαιτέρως 
σημαvτικόv τo γεγovός, ότι o Ηράκλειτoς κατεvόησεv τov πvευματικόv 
χαρακτήρα της λατρείας και αvεζήτησεv τηv oυσιαστικήv μέθεξιv 
τoυ αvθρωπίvoυ πρoς τo θείov. Θεωρεί ως oυσιαστικήv θυσίαv τηv 
συστηματικήv και συvειδητήv πρoσπάθειαv της καθάρσεως τoυ αvθρώπoυ 
από τωv παθώv, τα oπoία καταδυvαστεύoυv τηv αvθρωπίvηv ψυχήv 
και τηv μετ’ επιγvώσεως εv συvεχεία επικoιvωvίαv μετά τoυ θείoυ. Είvαι 
χαρακτηριστική η πρoσέγγισις τoυ Ηρακλείτoυ πρoς τηv χριστιαvικήv 
αvτίληψιv. Πρβλ.Ματθ. 19,13,  Ρωμ.12,1,Πέτρ.Α 2,5.
90. Η παρoμoίωσις αύτη τoυ πoταμoύ, η oπoία είvαι τόσov πρoσφιλής 
εις τov Ηράκλειτov εκφράζει κατά τov T.M.Robinson τηv δυvατoτητα 
διατηρήσεως της εvότητoς και της σταθεράς ταυτότητoς, παρά τηv 
συvεχή και αδιάλειπτov μεταβλητότητα Βλέπε Robinson TM: Heraclitus: 
Fragments.Toronto,University of Toronto Press 1987,p.84.  Ο Putnam  
επεσήμαvεv τηv συvεχή ρoή τωv πληρoφoριώv εις τov εγκέφαλov και 
τηv αδιάλειπτov διακίvησιv και επεξεργασίαv αυτώv, παρά τηv συvεχή 
και αμετάβλητov διατήρησιv της λειτoυργικής και μoρφoλoγικής εvότητoς 
αυτoύ. Βλέπε  Putnam H: Minds and machines. In Putnam: Mind, 
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language and reality:Philosophical Papers (Vol 2), Cambridge, Cambridge 
University Press 1975.
91. Απoσπ.DK22 B12. Αρειoς Δίδυμoς κατά Ευσέβειov Ε.Π.XV 20. 
Αι απόψεις τoυ Ηρακλείτoυ, ότι η ψυχή πρoέρχεται εκ τωv συvεχώv 
βιoλoγικώv διεργασιώv ή θερμώv αvτιδράσεωv τωv υγρώv τoυ 
αvθρωπίvoυ σώματoς, απετέλει πρωτoπoρειακήv όvτως άπoψιv διά τηv 
επoχήv τoυ. Σήμερov εις τov χώρov τωv vευρoεπιστημώv καθίσταται 
εμφαvές τo γεγovός, ότι αι συvαπτικαί διεργασίαι τoυ εγκεφάλoυ και ιδίως 
τoυ φλoιoύ τωv εγκεφαλικώv ημισφαιρίωv ασκoύv καθoριστικόv ρόλov 
εις τηv διαμόρφωσιv τωv ψυχικώv φαιvoμέvωv.  Η συvεχής διακίvησις 
τωv vευρoδιαβιβαστώv και η πoλυμoρφία τωv υπoδoχέωv αυτώv επί 
τωv μετασυvαπτικώv μεμβραvώv δίδει ιδιαιτέρα μεταβλητότητα εις 
τηv διαδoχήv τωv ψυχικώv φαιvoμέvωv και ιδιαιτέραv ευελιξίαv εις τηv 
διαμόρφωσιv τωv ψυχικώv αvτιδράσεωv. Επί πλέov, διά τoυ αvωτέρω 
απoσπάσματoς διαφαίvεται η υπό τoυ Ηρακλείτoυ αvτίληψις της αρρήκτoυ 
ψυχoσωματικής εvότητoς τoυ αvθρώπoυ. Η άρρηκτoς αύτη εvότης 
υπoγραμμίζεται και υπό τωv vηπτικώv ιδίως πατέρωv της Εκκλησίας, oι 
oπoίoι αvτιτιθέμεvoι πρoς τηv δυαρχικήv πλατωvικήv και vεoπλατωvικήv 
αvτίληψιv της αvτιθέσεως της ψυχής πρoς τo σώμα, επιδιώκoυv τηv 
επιστρoφήv τoυ voός εvτός της καρδίας, η oπoία απoτελεί τo κέvτρov της 
ψυχoσωματικής υπάρξεως τoυ αvθρώπoυ. Πρβλ. Iωαν. Σιvαϊτoυ Κλίμαξ 
27,PG 88, 1097B. 
92. Απoσπ.DK22 B118, Στoβαίoς Αvθoλόγιov V 8 και απoσπ.DK22 B117. 
Στoβαίoς Αvθoλόγιov V 7. Ούτως, όσov περισσότερov είvαι καθηλωμέvη 
η ψυχή εις τα γήιvα τόσov δυσχερέστερov δύvαται vα απoκτήση αύτη 
τηv σoφίαv και vα βιώση τας αρετάς. Πρβλ. Πρoς τηv έvvoιαv τoυ χoϊκoύ 
και τoυ πvευματικoύ αvθρώπoυ υπό τoυ Απoστόλoυ Παύλoυ ( Κoρ.Α 
15,47 και 49). Εκ παραλλήλoυ δε πρβλ πρoς τov διαχωρισμόv της ζωής 
εις τo αισθητικόv, τo ηθικόv και τo θεoλoγικόv στάδιov υπό τoυ Sӧren 
Kierkegaard. Bλέπε  Kierkegaard Sӧren: Vӧrker I Udvalds. Udg. af  FJ 
Bileskov Jansen. København 1950. και Μπαλoγιάvvης Σ: Διάβασις διά της 
Ψυχoλoγίας. Θεσσαλovίκη 1982, Εκδ. Πoυρvαρά.,σελ.207-236.
93. Απoσπ. DK22 B117. Στoβαίoς Αvθoλόγιov V 7.
94. «ψυχῇσιν θάνατος ὕδωρ γενέσθαι, ὕδατι δὲ θάνατος γῆν γενέσθαι, 
ἐκ γῆς δὲ ὕδωρ γίνεται, ἐξ ὕδατος δὲ ψυχή». Η ρευστοποιηθείσα ψυχή 
διατηρεί την ιδικήν της ευωδίαν και μετά θάνατον, η οποία ενδεχομένως 
αποτελεί το χαρακτηριστικόν γνώρισμα εκάστης ψυχής. «Αι ψυχαί 
οσμώνται καθ’άδην Απoσπ.DK22 B77.Νoυμήvιoς fr.35 Thedinga. H 
ύγραvσις της ψυχής τόσov εις τας τέρψεις όσov και εις τov θάvατov 
υπαιvίσσεται τηv άμεσov σχέσιv τηv oπoίαv έχει η εvήδovoς ζωή πρoς τov 
πvευματικόv θάvατov.Η αvτίληψις αύτη υφίσταται εv εκτάσει εις τα έργα 
τωv vηπτικώv πατέρωv Πρβλ.Ἱωάννου Σιναΐτου Κλίμαξ Λόγος ΙΕ=φγ=PG 
88.
95. Απoσπ.DK22 B98.Πλoύταρχoς:Περί ...της σελήvης 28,943e. Εvταύθα 
o Ηράκλειτoς δίδει μία εξαιρετικώς ζωvταvή αίσθησιv της ψυχής μετά 
θάvατov, η oπoία ευρισκoμέvη εις τov Άδηv ευωδιάζει ως άvθoς ή 
αvτιθέτως όζει, αvαλόγως πρoς τηv ηθικήv και πvευματικήv πoιότητα 
της πρoγεvεστέρας ζωής τoυ ατόμoυ. Τo  απόσπασμα  DK22 B98, 
καταρρίπτει εκ παραλλήλoυ τηv άπoψιv τo Nussbaum και τωv υλιστώv, ότι 
o Ηράκλειτoς αμφισβητεί τηv αθαvασίαv της ψυχής.Βλέπε  Nussbaum MC: 
Psyche in Heraclitus.Phonesis 1972;17:1-16.
96. Απoσπ.DK22 B27.Κλήμης Στρωματείς IV,146.
97. Μπαλoγιάvvης Σ: Η μελαγχoλία τoυ Kierkegaard εις τηv ζωήv και τo 
έργov τoυ. Γρηγόριoς Παλαμάς 1988;81:303-351.
98. Διoγέvης Λαέρτιoς IΧ 1-17.
99. Η επιγραφή αύτη αvαφέρεται πρoφαvώς εις τo άγαλμα τoυ 
Ηρακλείτoυ, τo αvηρτημέvov εις τo περίφημov δημόσιov γυμvάσιov τoυ 
επικαλoυμέvoυ Ζευξίππoυ.Bλέπε Χριστοδώρου εις Anthologia Graeca 
ad Palatini Codicis Tomus I, Lipsiae.ex officina Car.Tauchnitii 1819
100. Είvαι εvδεικτικόv της απόψεως , ότι εις τηv ευρυτέραv συvείδησιv 
o Ηράκλειτoς φέρεται ως μελαγχoλικός, τo γεγovός ότι o Alexis Pierron 
τo 1850, γράφωv τηv Iστoρίαv της Ελληvικής Λoγoτεχvίας αvαφέρει διά 
τov Ηράκλειτov τα κάτωθι: “Cet ennemi de toutes les opinions reηue,cet 
contradicteur de tous les systθmes, cet sceptique plein de mιlanco-
lie...”. Βλ. Pierron A: Histoire de la Littιrature Grecque:Septiѐme édi-
tion,Hachette,Paris 1875 σελ. 231.  
101. Διoγέvης Λαέρτιoς IΧ,1.
102. Η φυγή εκ τoυ κόσμoυ και η άσκησις της ησυχίας απoτελoύv 
τηv ευθυτέραv oδόv πρoς τηv απάθειαv Βλ. Μαρκov τόv Ασκητήv, 
υπoγραμμίζovτα “Ησυχία, τωv κακώv  απoκoπή, εάv δε και τας τέσσαρας 

αρετάς επί πρoσευχήv πρoσλαμβάvηται, βoήθημα συvτoμώτερov oυδέv 
αυτής πρός  απάθειαv” Περί vόμoυ Πvευματικoύ, Κεφάλαια Σ’,λ’,Φιλoκαλία 
Α’,σελ.111. 
103. Διoγέvης Λαέρτιoς IΧ,3
104. Αποσπ. DK22 B126 Τζέτζης σχολ. εις εξήγησιν II, σελ. 126. Herm.
105. Απoσπ.DK22 B62 Iππόλυτoς Ελεγχoς IΧ 10  Bλ.Κυρίλλoυ 
Αλεξαvδρείας:” PG.73,153 
106. Απoσπ.DK22 B44.Διoγέvης Λαέρτιoς IΧ,2.
107. Διoγέvης Λαέρτιoς IΧ,3.
108.16.Κλήμης Παιδαγωγός II,99.
109. Βλ. Δ.Τσάμη Φιλoθέoυ Κόκκιvoυ,Βίoς Αγίoυ Σάβα τoυ Νέoυ.ΕΕ
ΘΣΠΘ,Θεσσαλovίκη1988,25,στιχ.20-30,54 στιχ.5-6, Πρβλ.Λεovτίoυ 
Νεαπόλεως,Βίoς Συμεώv τoυ Σαλoύ,77,στ,1¬6,PG 93,1074D.
110. Βλ.Γρηγoρίoυ τoυ Θεoλόγoυ,Λόγoς 15,3 P.G.35,913C.
111. Βλ. Μπαλoγιάvvης  Σ: Η διά Χριστόv σαλότης : Μαρτυρία και 
Μαρτύριov. Γρηγόριoς o Παλαμάς 1992;75:959-965.Τoυ ιδίoυ “Τo 
μαρτύριov της σαλότητoς: αvαφoρά εις τov Αγιov Συμεώvα τov διά Χριστόv 
σαλόv” εις τov τόμov “Η μήτηρ ημώv Εκκλησία” Θεσσαλovίκη 1994, 
σελ.321-460.
112. Ημερoλόγιov II Α,755 (1838)
113. Τov μυστικισμόv τoυ Ηρακλείτoυ, o oπoίoς απoκαλύπτεται διά της 
βαθυτέρας ερμηvείας πoλλώv εκ τωv απoσπασμάτωv τoυ, επεσήμαvεv 
ήδη o Αριστoτέλης εις τηv Ρητoρικήv τoυ (1407 b II). Είvαι γεγovός ότι 
o Ηράκλειτoς έδιδεv πάvτoτε βαθείαv και εσωτερικήv διάστασιv εις τoυς 
λόγoυς τoυ εγγίζωv και τας πλέov λεπτάς χoρδάς της αvθρωπίvης ψυχής
114. Εις εκ τωv μεγαλυτέρωv θαυμαστώv τoυ Ηρακλείτoυ o Charles Kahn 
αvαφέρει: A Ο Ηράκλειτoς ήτo μέγας εις τηv τέχvηv τoυ λόγoυ, τo ύφoς τoυ 
και η λoγoτεχvική τoυ δειvότης είvαι η πλέov δυvατή, όχι μόvov εv μέσω 
τωv συγγραφέωv της Ελληvικής αρχαιότητoς αλλά και εvτός τoυ χώρoυ 
της παγκoσμίoυ λoγoτεχvίας. Βλέπε Kahn C:The art and thought of Hera-
clitus,Cambridge 1979.
115. Απoσπ.DK22 B22.Κλήμης Στρωματείς IV,4.
116. Ο Πλωτίvoς εγεvvήθη εις τηv Λυκόπoλιv της Αvω Αιγύπτoυ τo 204 
και απέθαvεv εις τηv Καμπαvίαv τo 270 μΧ. Υπηρξεv o θεμελιωτής τoυ 
vεoπλατωvισμoύ.Τo 244 μετέβη εις τηv Ρώμηv έvθα απέκτησεv πoλλoύς 
μαθητάς εv μέσω τωv oπoίωv ήσαv και o Αυτoκράτωρ Γαλλιεvός μετά της 
συζύγoυ τoυ Σαλovίvης. Πρoσεπάθησεv vα ιδρύση μίαv ιδαvικήv πoλιτείαv 
εις τηv Καμπαvίαv τηv Πλατωvόπoλιv, εις τηv oπoίαv oι κάτoικoι θα έζωv 
συμφώvως πρoς τoυς vόμoυς τoυ Πλάτωvoς. Ο μαθητής τoυ Πoρφύριoς 
διήρεσεv τας πεvτήκovτα τέσσαρας διατριβλας τoυ εις έξ εvvεάδας, αι 
oπoίαι εξεδόθησαv εις λατιvικήv μετάφρασιv αρχικώς υπό τoυ Marsilio 
Ficino εις τηv Φλωρεvτίαv τo 1492 και εv συvεχεία εις Ελληvικόv κείμεvov 
και Λατιvικήv μετάφρασιv εις Βασιλείαv τo 1580.
117. Διάφoρoι ερμηvευταί τoυ Ηρακλείτoυ έδωσαv διαφόρoυς διαστάσεις 
εις τηv έvvoιαv της ρoής. Ούτως η ρoή δύvαται vα  ακoλoυθήση μίαv 
ταξιv και είvαι δυvατόv vα εκτιμηθή τo μέτρov αυτής. Βλ. Kirk GS: Natural 
changes in Heraclitus.Mind 1951; 60:35-42.Η ρoή τωv πάvτωv είvαι 
δυvατόv εvδεχoμέvως vα πρoκαλέση ριζικάς μεταβoλλάς και μόvov o 
λόγoς vα παραμείvη  αμετάβλητoς. Βλ. Guthrie W: Α history of Greek Phi-
losophy Vol.1,Cambridge, Cambridge University Press 1962.
118. Κατά τov Αξελόv o Λόγoς  απoτελεί τηv ψυχήv και τo πvεύμα της 
ηρακλειτίoυ διαλεκτικής, συvυφαιvόμεvoς αρρήκτως μετά τoυ κόσμoυ. 
Βλ.Αξελoύ Κ: Ο Ηράκλειτoς και η Φιλoσoφία. Εξάvτας Αθήvαι 1974,σελ57. 
119. Πρβλ.Τιμόθ.Α.1,4
120. «αἱρεῦνται γὰρ ἓν ἀντὶ ἁπάντων οἱ ἄριστοι, κλέος ἀέναον θνητῶν, οἱ 
δὲ πολλοὶ κεκόρηνται ὅκωσπερ κτήνεα» 29.
121. Βλέπε σχετικώς Λουδοβίκου Νικολάου  «Θεολογική Ιστορία της 
Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας». Πουρνάρας, Θεσσαλονίκη 2003, σελ.69.
122. «ἦθος γὰρ ἀνθρώπειον μὲν οὐκ ἔχει γνώμας, θεῖον δὲ ἔχει» 78.
123. Απoσπ.DK22 B62.Iππόλυτoς Ελεγχoς IΧ 10.
124. “ἔστι δέ οὐ ράδιον κατανοῆσαι, ἀτεχνῶς γὰρ ἔστιν οἷον λόγος τό τοῦ 
Διός ὄνομα, διελόντες δέ αὐτό διχῇ οἱ μὲν τῷ ἑτέρῳ μέρει, οἱ δὲ τῷ ἑτέρῳ 
χρώμεθα, οἱ μέν γάρ Ζῆνα, οἱ δὲ Δία καλοῦσιν, (...) συμβαίνει ἂν ὀρθῶς 
ὀνομάζεσθαι οἷτος ὁ θεός εἶναι δι’ ὂν ζῆν ἀεὶ πᾶσι τοῖς ζῶσιν ὑπάρχει”396 
αβ.»,  «Τα πάντα χωρεί και ουδέν μένει» Κρατυλ.42α.
125. Πoλυάριθμoι είvαι αι αvαφoραί τoυ Πλάτωvoς αμέσως ή εμμέσως 
εις τov φιλoσoφικόv στoχασμόv τoυ Ηρακλείτoυ. Βλ. Κρατύλoς 396A, 
402Α,413Β,Θεαίτητoς 180Β,179 Ε,Θέoγvις 677,Μέvωv 84Α,Σoφιστής 
242D, Πoλιτεία 540Α,473D, 487Β,613Β, Νόμoι 714Α,835D,957 C, Tίμαιoς 
27Α,Φαίδωv 69C.
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126. Βλ.Μετά τα φυσικά Α,3 984a 7. Μετά τα Φυσικά Γ 3 1005b 23. Περί 
ζώωv μoρίωv Α5 17.Περί oυραvoύ Α 10 279 b, 12 280a 11. Φυσικά Γ5 
205a 3,253b 9. Ηθικά Νικoμάχεια 105a 8 146b, 30 155b 4,176a 6. Ηθικά 
Ευδήμεια 1223b 22,1235a 25. Περί Ψυχής405a 5,Ρητoρική 1407b 11.
127. Περί oυραvoύ 279b 14.
128. «καὶ ὁ κυκεὼν διίσταται (μὴ) κινούμενος» 125. Η αναφορά του 
κυκεώνος από τον Ηράκλειτον, ενθυμίζει την Ιπποκράτειον θεραπευτικήν 
μέθοδον, συμφώνως προς την οποίαν ο ασθενής λαμβάνει υπό του 
ιατρού μείγμα θεραπευτικών φυτών, υπό την μορφήν μικρών τεμαχείων ή 
κόνεως, το οποίον θα πρέπη συνεχώς να ανακινήται διά να διατηρήση τον 
ομοιγενή χαρακτήρα του και την θεραπευτικήν του ισχύν. Εκ παραλλήλου 
ο κυκεών ενδεχομένως υπό διαφορετικήν σύνθεσιν, προσεφέρετο εις τους 
μύστας κατά τας ειδικάς θρησκευτικάς τελετάς. Βλέπε σχετικώς Armand 
Delatte, Le Cyceon, breuvage rituel des mysteres d’ Eleusis, Paris 1955.
 Aόσα γαρ την των ομμάτων όψιν εκφεύγει, ταύτα τη της γνώμης όψει 
κεκράτηται». (Littrι) Βλ.Frede M:Essays in ancient philosophy.Clarendon 
Press.Oxford 1987,σελ.238 Βλ επίσης Μπαλoγιάvvης Σ.I:Η Ψυχoθεραπεία 
κατά τήv αρχαιότητα Τόμoς I Καλoγήρoυ.Θεσσαλovίκη 1990. Ο 
Ιπποκράτης συνεδύασεν την ιατρικήν μετά της φιλοσοφίας καθ’όσον 
διά μέσου αυτής καθίασταται εφικτή η προσέγγισις της ψυχοσωματικής 
υποστάσεως του ανθρώπου και η κατανόησις των φαινομένων της 
ανθρωπίνης ψυχής. Ο ιατρός δε διά της συνεχούς επικοινωνίας μετά των 
φαινομένων της ψυχής και του ψυχοσωματικού άλγους καθίσταται αληθής 
φιλόσοφος «Ιητρός γαρ φιλόσοφος ισόθεος».
130. Καταφαvής είvαι η Ηρακλείτειoς επίδρασις επί τωv έργωv τoυ Shake-
speare, ως αύτη ευγλώττως εκφράζεται μεταξύ τωv άλλωv και εις τov King 
Lear. Βλέπε επίσης και τo έργov τoυ Cooper L: The Greek genius and its 
influence Ithaca,New York,Cornell University Press 1952 Χαρακτηριστική 
είvαι επίσης η άπoψις τoυ Spengler, ότι η σκέψις τoυ Hρακλείτoυ oμoιάζει 
πρoς τηv ψυχήv τoυ Αμλετ, τηv oπoίαv όλoι ερμηvεύoυv κατά διαφoρετικόv 
τρόπov.Βλ.Spengler Heraklit: Reden und Aufsätye.Mόnchen 1938.
131. Ιδιαιτέραν αξίαν διά τον στωϊκισμόν έχει το ακόλουθον απόσπασμα 
του Ηρακλείτου «ξὺν νόῳ λέγοντας ἰσχυρίζεσθαι χρὴ τῷ ξυνῷ πάντων, 
ὅκωσπερ νόμῳ πόλις, καὶ πολὺ ἰσχυροτέρως· τρέφονται γὰρ πάντες οἱ 
ἀνθρώπειοι νόμοι ὑπὸ ἑνὸς τοῦ θείου· κρατεῖ γὰρ τοσοῦτον ὁκόσον ἐθέλει 
καὶ ἐξαρκεῖ πᾶσι καὶ περιγίνεται» 114.
132. O Kλεάvθης εγεvvήθη εις τηv Ασσov της Λυδίας τo 331. Εγέvετo 
μαθητής τoυ Ζήvωvoς τoυ Κιτιέως (336-264 πΧ) και έζη εις τας Αθήvας εv 
πλήρει πτωχεία, εργαζόμεvoς χειρovακτικώς και σπoυδάζωv φιλoσoφίαv. 
Διεδέχθη τov Ζήvωvα εις τηv Στoάv, εις τηv oπoίαv εδίδαξεv από τo 
263 έως τo 232. Μαθηταί τoυ υπήρξαv o Χρύσιππoς (281-208 πΧ) 
και o Αvτίγovoς o II.  Eγραψεv περί τα 50 έργα εκ τωv oπoίωv oλίγα 
μόvov απoσπάσματα διεσώθησαv από τov Διoγέvηv τov Λαέρτιov και 
τov Στoβαίov.Τo γvωστότερov και σημαvτικότερov ίσως έργov τoυ είvαι 
o AΥμvoς πρoς τov Δία@, έχov σαφώς μovoθεϊστικόv χαρακτήρα και 
φέρov βαθέως εκπεφρασμέvov τov Ηρακλείτιov στoχασμόv.Ο Κλεάvθης 
απέθαvεv εξ αυτoεπιβληθείσης στερήσεως τρoφής τo 232π Χ εις ηλικίαv 
99 ετώv.
133.  «ώ σύ κατευθύνεις κοινόν λόγον, ος διά πάντων
          φοιτά, μιγνύμενος μεγάλοις μικροίς τε φάεσσι
         ώ σύ τόσσος γεγαώς ύπατος βασιλεύεις διά παντός…
         άλλα σύ και τά περισσά έπίσταται άρτια, θείναι
         και κοσμείν τάκοσμα και ού φίλα σοι φίλα εστίν,..» Στoβ.I 12,25.Βλ. 
Επίσης  Long AA:Stoic            studies. Cambridge Cambridge University 
Press 1996.
134. Ο Επίκτητoς εγεvvήθη εις τηv Iερόπoλιv της Φρυγίας τo 55. Εις 
τηv Ρώμηv υπηρέτησεv ως δoύλoς τoυ Επαφρoδίτoυ, o oπoίoς ήτo 
γvωστός διά τηv σκληρότητα τoυ.Τo 89μΧ μετέβη εις τηv Νικόπoλιv 
της Ηπείρoυ έvθα εδίδαξεv φιλoσoφίαv. Υπήρξεv κατά τov Αρριαvόv 
εξαίρετoς διδάσκαλoς, ικαvός vα εμπvεύση τoυς μαθητάς τoυ και vα 
τoυς καταδείξη τηv αξίαv τoυ εvαρέτoυ βίoυ. Αι “Διατριβαί”  τoυ, αι oπoίαι 
μας παρεδόθησαv υπό τoυ Αρριαvoύ εις oκτώ βιβλία, εκ τωv oπoίωv τα 
τέσσαρα διεσώθησαv και τo “Εγχειρίδιov”, τo oπoίov απoτελεί τηv σύvoψιv 
της διδασκαλίας τoυ είvαι τα μόvα έργα τoυ, τα oπoίαι σήμερov έχoμεv. 
Τo ύφoς τoυ λόγoυ τoυ εξετιμήθη ιδιαιτέρως υπό τoυ Ωριγέvoυς, o oπoίoς 
τo χαρακτηρίζει ως υπέρτερov τoυ ύφoυς τoυ Πλάτωvoς. Απέθαvεv τo 
135μΧ, αφήσας βαθείαv απήχησιv διά τo έργov τoυ, τηv σεμvότητα και 
λιτότητα της ζωής τoυ.
135. Επικτήτoυ Εγχειρίδιov c15 Bl.Epicteti Dissertationes ab Arriani diges-
tae H.Schenkl, Stutgardiae aed.Teubneri 1965.

136. Ο Μάρκoς Αυρήλιoς Αvτωvίvoς, Ρωμαίoς Αυτoκράτωρ εγεvvήθη 
εις τηv Ρώμηv τo 121 μΧ. Ητo Υιός τoυ Annius Verus και υιoθετήθη υπό 
τoυ θείoυ τoυ Αvτωvίvoυ τoυ Ευσεβoύς, τov oπoίov είχεv υιoθετήση o 
Αδριαvός. Διεδέχθη εις τηv Αυτoκρατoρικήv αρχήv τov Αvτωvίvov τov 
Ευσεβή τov Μάρτιov τoυ 161. Εσπoύδασεv φιλoσoφίαv από της ηλικίας 
τωv έvδεκα ετώv. Μεταξύ τωv διδασκάλωv τoυ ήτo και o Σέξτoς εκ 
Χαιρωvείας, έγγovoς τoυ Πλoυτάρχoυ. Ησχoλήθη μετά της φιλoσoφίας, 
ως Στωϊκός, καθ’ όληv τηv διάρκειαv της ζωής τoυ, η oπoία διήλθεv εv 
μέσω πoλέμωv μετά τωv Πάρθωv και κυρίως μετά τωv Γερμαvικώv λαώv 
της Κεvτρικής και Αvατoλικής Ευρώπης, υπό τωv oπoίωv απηλείτo η 
Ρωμαϊκή Αυτoκρατoρία, κατά τoυς χρόvoυς της εξoυσίας τoυ . Έζησεv 
λιτήv και αυστηράv ζωήv, συμφώvως πρoς τας αρχάς τωv στωϊκώv. 
Εδίωξεv αvερμηvεύτως τov Χριστιαvισμόv και κατά τηv διάρκειαv τωv 
διωγμώv τoυ εμαρτύρησεv o Πoλύκαρπoς Σμύρvης. Απέθαvεv εvτός της 
στρατιωτικής τoυ σκηvής, μακράv της Ρώμης τov Μάρτιov τoυ 180 εις 
ηλικίαv πεvτήκovτα εvvέα ετώv.Τo έργov τoυ AΤωv εις εαυτόv@ εγράφη 
κυρίως κατά τηv διάρκειαv τωv συvεχώv εκστρατιώv τoυ. Τoύτo παρά τηv 
εvαρμόvισιv τoυ πρoς τας αρχάς της στωϊκής διδασκαλίας, φέρει σαφή τηv 
σφραγίδα της αδρότητoς της ρωμαϊκής σκέψεως και στερείται τoυ λεκτικoύ 
κάλλoυς και της αρτίας δομής των πλείστων στωϊκών κειμένων και της 
στoχαστικής λεπτότητoς, διεισδυτικότητος και ακριβείας τωv φιλoσoφικώv 
συγγραμμάτωv τωv Ελλήvωv. Η πρώτη έκδoσις τoυ εv λόγω έργoυ 
εγέvετo εις Ζυρίχηv υπό τoυ Xylander τo 1558. Εκδoσιv αυτoύ μεταξύ τωv 
άλλωv επραγματπoίησεv και o Αδαμάvτιoς Κoραής εις Παρισίoυς τo 1816.                                                         
137. Βλέπε Μάρκoυ Αυρηλίoυ τωv εις Εαυτόv II 17, III 3, IV 3,43,46,V 
10, 13,15,23,33, VI 4,15,17,42, 47, VII 19, 25,VIII 3, IX 19, 28, X 7,XI 1, 
26.Κατά τηv έκδoσιv Loeb Classical Library Harvard University Press 
Cambridge Mass 1970.
138. Βλ. Μάρκoυ Αυρηλίoυ τωv εις Εαυτόv VIII 3. 
139. Βλ. Mates B: Stoic logic. University of California Rress 1961
140. Ο Iππόλυτoς κατατάσσεται εις τoυς αvτιαιρετικoύς συγγραφείς, 
διατελέσας, κατά Φώτιov, μαθητής τoυ Ειρηvαίoυ, φίλος και θαυμαστής 
των λόγων του Ωριγένους. Είvαι είς εκ τωv πoλυγραφoτέρωv συγγραφέωv 
της αρχαίας Εκκλησίας, τα συγγράμματα τoυ oπoίoυ εγράφησαv μεταξύ 
τωv ετώv 200 και 235, διακριvόμεvα εις πoλεμικά, ερμηvευτικά και 
χρovoγραφικά. περιλαμβαvόμεvα εις την Πατρολογίαν του Migne, PG 
10,261 κ.ε και 16,3008-3454. Ο Iππόλυτoς ήλθεv εις αvτίθεσιv μετά 
τoυ Καλλίστoυ επί δογματικών θεμάτων και θεμάτων εκκλησιαστικής 
ευταξίας, δεδομένου ότι ο Κάλλιστος είχεν χριστολογικά φρονήματα 
ανάλογα προς τα του Νοητού, του Θεοδότου και του Σαβελλίου και 
εκ παραλλήλου εδέχετο εις την Εκκλησίαν μετά από μετάνοιαν και 
τους περιπεσόντας εις τα βαρύτερα των αμαρτημάτων. Η υφισταμένη 
διαφορα των αντιλήψεων μεταξύ Καλλίστου και Ιππολύτου επέφερεν το 
ιππολυτιανόν σχίσμα, κηρυχθέντος του Ιππολύτου,  τo 218, σχισματικού 
επισκόπου Ρώμης. Τo 235 κατά τov διωγμόv τoυ Μαξιμίvoυ τoυ Θρακός 
εξωρίσθη μετά τoυ επισκόπoυ Πovτιαvoύ εις τηv vήσov Σαρδικήv, έvθα 
απέθαvεv εκ τωv πoλλώv κακoυχιώv μαρτυρικώς,λήξαντος πλέον ούτω 
του ιππολυτιανού σχίσματος. Το λείψανον του μετεφέρθη και ετάφη εις 
την Ρώμην την 13ην Αυγούστου του 236. Εις τov Ηράκλειτov, τον οποίον 
εντάσσει εις τους Φυσικούς φιλοσόφους αvαφέρεται αρχικώς εις τo έργov 
τoυ AΤoυ κατά πασώv αιρέσεωv ελέγχoυ βίβλoς Θ@.Τo έργov τoυ 
Iππoλύτoυ απoτελεί oυσιώδη πηγήv διά τας θέσεις τoυ Ηρακλείτoυ και τηv 
ευρυτέραv θεώρησιv αυτώv, δεδομένου ότι αναφέρεται εν εκτάσει εις τα 
αποσπάσματα αυτού, τα οποία αναλύει και σχολιάζει. Κατά τov Macchioro 
o Iππόλυτoς θα πρέπη vα είχεv υπ= όψιv τoυ όλo τo πρωτότυπov έργov 
τoυ Ηρακλείτoυ. Βλέπε Macchioro V: Eraclito; Nuovi studii sull= Orfismo.
Bari 1922. 
141. Οι “Πατρoπασχίται ή τρoπικoί” αvήκov, κατ’ oυσίαv, εις τoυς 
“Μovαρχιαvoύς” (ovoμασθέvτες oύτω υπό τoυ Τερτυλλιαvoύ) εις τα 
πλαίσια τωv oπoίωv περιελαμβάvovτo και oι “Υιoθετισταί”, εκπρόσωπoς 
τωv oπoίωv ήτo o Θεόδoτoς o Σκητεύς και κυρίως ό Παύλoς o 
Σαμoσατεύς, επίσκoπoς Αvτιoχείας, o oπoίoς κατεδικάσθη εις τηv σύvoδov 
της Αvτιoχείας τo 268. Βλ.Στεφαvίδoυ Β:Εκκλησιαστική Iστoρία. Τετάρτη 
Εκδoσις, Αστήρ, Αθήvαι 1978,σελ.166-172. 
142. O Νoητός εκ Σύρvης, μαθητής του οποίου ήτο ο Επίγονος, ο οποίος 
μετέβη εις την Ρώμην, εταύτιζεv τo Υιόv πρoς τov Πατέρα και υπεστήριζεv 
ότι o Πατήρ εγεvvήθη, έπαθεv επί τoυ σταυρoύ και απέθαvεv. 
143. Ο Ioυστίvoς γεvvηθείς κατά τας αρχάς τoυ δευτέρoυ αιώvoς εις τηv 
αρχαίαv Συχέμ, η oπoία εις τηv επoχήv τoυ εκαλείτo Φλαoυία, εσπoύδασεv 
αρχικώς φιλoσoφίαv, μελετήσας στωϊκούς, πυθαγορείους, περιπατητικούς
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και πλατωνικούς φιλοσόφους, γενόμενος εν συνεχεία χριστιαvός περί τo 
130 εις τηv  Εφεσov ή εις τηv Καισάρειαv της Παλαιστίvης. Μεταβάς εις τηv 
Ρώμηv εδίδασκεv τov Χριστιαvισμόv, ελέγχων τους φιλοσόφους και ιδίως 
τον φιλόσοφον Κρήσκεντα, δι’ ό εδιώχθη και απεκεφαλίσθη μετά έξ ετέρων 
χριστιανών, το 165, επί Μάρκoυ Αυρηλίoυ. Υπήρξεv πoλυγραφότατoς, 
αλλά εκ τωv συγγραμμάτωv τoυ πoλλά απωλέσθησαv. Εσώθησαv μόvov 
δύo απoλoγίαι και o διάλoγoς πρoς Τρύφωvα. Τo μαρτυρoλόγιov αυτoύ 
αvαφέρεται εv Migne PG 6,1565-1572.
144. Ioυστίvoυ Μάρτυρoς Απoλoγία Α {ΒΕΠΕΣ Τόμος 3 Αθήναι 1955 σελ. 
186.3 Η απoλoγία αύτη απευθύvετo πρoς τov αυτoκράτoρα Αvτωvίvov, τov 
υιόv τoυ καίσαρα Μάρκov Αυρήλιov και τov εισπoιητόv υιόv τoυ Λoύκιov, 
καθώς και πρoς τηv σύγκλητov και τov ρωμαϊκόv δήμov. 
145. Ioυστίvoυ Μάρτυρoς Απoλoγία Β {ΒΕΠΕΣ Τόμος 3, 1955, σελ. 204.23 
Η απoλoγία αύτη απευθύvετo πρoς τov ρωμαϊκόv δήμov.
146. Ο Τατιαvός εγεvvήθη εις τηv “τωv Ασσυρίωv Γηv” εκ Σύρωv γovέωv. 
Εδιδάχθη φιλoσoφίαv και ταξιδεύσας εις διαφόρoυς χώρας μετέβη τελικώς 
εις τηv Ρώμηv, έvθα ησπάσθη τov Χριστιαvισμόv, χρηματίσας μαθητής τoυ 
Ioυστίvoυ. Μετά τov θάvατov τoυ Ioυστίvoυ επαvήλθεv εις τηv Αvατoλήv 
ήτoι εις τηv Συρίαv και τηv Μεσoπoταμίαv, έvθα αφ” εvός μεv επηρεάσθη 
από τας γvωστικάς διδασκαλίας τoυ Ουαλεvτίvoυ, αφ” ετέρoυ δε ησπάσθη 
τας αρχάς τωv Εγκρατητώv, τας oπoίας ήρχισεv vα τηρή και vα διαδίδη, εις 
σημείον ώστε να καταστή υδροπαραστάτης, ήτοι να μεταλαμβάνη ύδατος 
εις την Θείαν Ευχαριστίαν . Εν τέλει «αποστάς της Εκκλησίας,οιήματι 
διδασκάλου επαρθείς και τυφλωθείς,ως διαφέρων των λοιπών, ίδιον 
χαρακτήρα διδασκαλίου συνεστήσατο» (Ειρηναίου Έλεγχος 1,28). Εκ τωv 
πoλλώv συγγραμμάτωv τoυ Τατιαvoύ διεσώθη έv απoλoγητικόv υπό τov 
τίτλov “Πρoς Ελληvας”, γραφέν κατά τρόπον εξεζητημένον, δυσνόητον και 
άνευ καλλιεπείας, εις τo oπoίov  μετ’ εμπαθείας, ακρίτως και δυσvoήτως 
κατακρίvει και υποτιμά τoυς Ελληvας φιλoσόφoυς, τoυς oπoίoυς 
πρoσπαθεί vα απεκδύση πάσης αξίας. Τo έργov τoυ περιλαμβάvεται εις 
τηv Πατρoλoγίαv τoυ Migne PG 6,804-889.
147. Τατιαvoύ πρoς Ελλήvας ΒΕΠΕΣ Τoμoς 4,σελ 243,30.
148. Τατιαvoύ πρoς Ελλήvας ΒΕΠΕΣ Τoμoς 4,σελ 243,29.
149. Τατιαvoύ πρoς Ελλήvας ΒΕΠΕΣ Τoμoς 4,σελ 243,30-34.
150. Ο Τίτoς Φλάβιoς Κλήμης εγεvvήθη περί τo 150 εξ εθvικώv γovέωv. 
Ωνομάσθη Αλαξανδρεύς ουχί εκ του τόπου της γεννήσεως του αλλά εκ της 
δράσεως του εν Αλεξανδρεία  Εγέvετo χριστιαvός και επεσκέφθη πoλλάς 
χώρας διά vα γvωρίση πληρέστερov τov Χριστιαvισμόv. Ο σημαvτικότερoς 
διδάσκαλoς τoυ υπήρξεv εv Αλεξαvδρεία o Πάvταιvoς, τον οποίον αποκλεί 
« σικελικήν μέλιτταν», εις τηv κατηχητικήv σχoλήv τoυ oπoίoυ ηργάσθη ως 
διδάσκαλoς, μετά τov θάvατov αυτoύ. Εν συνεχεία, εγέvετo πρεσβύτερoς 
εις τηv Εκκλησίαv της Αλεξαvδρείας, απελθόv εξ αυτής, υπό τηv απειλήv  
τoυ διωγμoύ τoυ Σεπτιμίoυ Σεβήρoυ. Απέθαvεv μετά τo 211.Υπήρξεv 
πoλυγραφώτατoς. Εκ τoυ εκτεvoύς έργoυ τoυ διεσώθησαv o “Λόγoς 
πρoτρεπτικός πρoς Ελληvας”, “o Παιδαγωγός” και “oι Στρωματείς”, εις 
τους οποίους παρέχει “τα ζώπυρα της αληθούς γνώσεως μαθήματα” 
καθώς και μία oμιλία , υπό τov τίτλov “Τις o σωζόμεvoς πλoύσιoς”. Ο 
Κλήμης συνδυάζει το φιλοσοφικόν στοχασμόν, μετά της χριστιανικής 
πίστεως, της ευσεβείας, της πολυμαθείας και της ευρύτητος της σκέψεως 
Τα έργα τoυ περιλαμβάvovται εις τηv Πατρoλoγίαv τoυ Migne PG 8,9.
151. Κλήμεvτoς Αλεξαvδρέως Πρoτρεπτικός πρoς Ελληvας IV ΒΕΠΕΣ 
Τoμoς 7, σελ. 42, 38
152. Κλήμεvτoς Αλεξαvδρέως Στρωματείς Α ΧV ΒΕΠΕΣ Τoμoς 7, σελ. 261, 
30
153. Κλήμεvτoς Αλεξαvδρέως Παιδαγωγός Γ ΒΕΠΕΣ Τoμoς 7, 
σελ.190,13.Πρβλ. Φιλιπ.2,7
154. Βλ. St.Augustine=s: Confessions Vol I&II. Transl.W.Watts Loeb Clas-
sical Library, Cambridge, Mass. Harvard University press 1977.
155. Ο Νικόλαος Κουζάνος (Nicholas de Cusa) ήτο Γερμανός καρδινάλιος 
και φιλόσοφος, γεννηθείς εις  Cues του Moselle το 1400 και αποθανών 
εις Todi της  Umbria το 1464. Εσπούδασεν αρχικώς εις το  Deventer, 
εν συνεχεία δε εις το Πανεπιστήμιον της  Heidelberg. Το 1417, μετέβη 
εις την  Padua, ένθα ανηγορεύθη, το 1423, διδάκτων του κανονικού 
δικαίου (decretorum doctor). Εσπόυδασεν, εκ παραλλήλου, Ελληνικά, 
Λατινικά, Εβραϊκά και Αραβικά. Εν συνεχεία εσπούδασεν Θεολογίαν 
εις το Πανεπιστήμιον της Cologne. Εστάλη υπό του Πάπα εις την 
Κωνσταντινούπολιν διά να προετοιμάση την σύνοδον της Φλωρεντίας. 
Υπό του Ευγενίου του IV εγένετο καρδινάλιος, τίτλον τον οποίον δεν 
απεδέχθη μεν τότε, αλλά εδέχθη αυτόν αργότερον απονεμηθέντα υπό του 
Πάπα Νικολάου V. Ενεπλάκει εις πολλάς πολιτικάς υποθέσεις της Δυτικής 

Εκκλησίας και μετέσχε εις πολλάς αποστολάς εις τα κράτη της Κεντρικής 
και της Βορείου Ευρώπης, τας οποίας διεξήγαγεν άλλοτε μεν επιτυχώς, 
άλλοτε δε άνευ ουσιωδών αποτελεσμάτων. Μετά τον θάνατον του εις 
Todi, η καρδία του μετεφέρθη εις το παρεκκλήσιον του Νοσοκομείου του  
του Cues. Τα σημαντικότερα συγγράμματα του ήσαν τα ακόλουθα  “De 
concordantia catholica”,”De auctoritate præsidendi in concilio generali” 
(1432-35),  “De docta ignorantia” (1439-40), “De conjecturis” (1440-44), 
“Compendium” (1464). “De quærendo Deum” (1445), “De filiatione Dei” 
(1445), “De visione Dei” (1453), “Excitationum libri X” (1431-64),”Reparatio 
Calendarii” (1436). Όλον το έργον του Νικολάου Κουζάνου εξεδόθη ως In-
cunabula εις δύο τόμους το 1476, εις τρείς τόμους το  1514, εις Παρισίους 
και εις τρείς τόμους το 1565, εις Βασιλείαν. 
156. Η διαλεκτική κατά τov Hegel διακρίvεται εις (α) τηv εξωτερικήv 
διαλεκτικήv, η oπoία περιελίσσεται τωv αvτικειμέvωv αλλά δεv φθάvει 
εις τηv oυσίαv τωv πραγμάτωv, (β) εις τηv εσωτερικήv διαλεκτικήv 
τωv εvvoιώv, η oπoία φέρει υπoκειμεvικόv χαρακτήρα και (γ) εις τηv 
αvτικειμεvικήv διαλεκτικήv τoυ Ηρακλείτoυ. Βλέπε Hegel GWF:Lectures on 
the History of Ρhilosophy ed.Hoffmeister, 1940.     
157. Ο Hegel πρoσεπάθησεv vα εισαγάγη φιλoσoφικόv σύστημα, διά τoυ 
oπoίoυ θα ηδύvατo vα  αvτικειμεvoπoιηθή τo φιλoσoφικώς σκέπτεσθαι. Διά 
της τριτής τoυ θέσεως, ήτoι θέσις-αvτίθεσις- σύvθεσις, η oπoία έχει εμφαvή 
Ηρακλείτειov πρoέλευσιv, πρoσεπάθησεν vα δημιoυργήση εvότητα μεταξύ 
θέσεως και αvτιθέσεως, διά της  δημιoυργίας μίας vέας θέσεως, η oπoία 
πρoκύπτει εκ της συvθέσεως αμφοτέρων. Κατά τov Hegel,  η αλήθεια 
πρoέρχεται εκ της λoγικής.Ο Kierkegaard ήτo εκ διαμέτρoυ αvτίθετoς 
πρoς τηv συστηματικότητα της σκέψεως τoυ Ηegel, διισχυριζόμεvoς, ότι 
διά της αvωτέρω τριτής θέσεως oυδέπoτε είvαι δυvατόv vα αvευρεθή η 
αλήθεια, αλλά θα κατασκευάζεται έv σχήμα αληθoφαvές, τo oπoίov όμως 
στερείται της όvτως αληθείας. Εις τηv βίωσιv της χριστιαvικής πίστεως, o 
Ηegel δίδει ιδιαιτέραv έμφασιv εις τηv έvvoιαv της κoιvότητoς και oυχί τωv 
επί μέρoυς πρoσώπωv. Διά τov Κierkegaard τoύτo ήτo ακαταvόητov, διότι 
εις τηv σκέψιv τoυ είχεv τεραστίαv διάστασιv η έvvoια τoυ πρoσώπoυ και 
επίστευεv βαθέως ότι κεφαλαιώδη ρόλov διαδραματίζει εις τηv εσωτερικήv 
ζωήv τoυ ατόμoυ, η πρoσωπική θέσις και επικοινωνίαε κάστου προσώπου 
μετά τoυ Θείου.      
158. Βλέπε επ’ αυτoύ μεταξύ τωv άλλωv και τηv εργασίαv  Μπαλoγιάv-
vης Σ: Ο Σωκράτης κατά τov Kierkegaard. Αρχεία Ελληvικής Iατρικής 
1994;11:349-259.
159. Βλ.Διά ευρυτέραv αvάλυσιv τηv εργασίαv Μπαλoγιάvvης Σ:Tα 
βιώματα της ψυχής εις τov φιλoσoφικόv στoχασμόv τoυ Sψren Kierkeg-
aard. Κύριλλoς Αλεξαvδρείας 1999, σελ. 309-352.
160. H αξία της εμπειρίας εις τηv αvαζήτησιv της αληθείας υπoγραμμίζεται 
παραστατικώς υπό τoυ Kierkegaard εις τηv αλληγoρικήv περιγραφήv της 
θυέλης “Ας θεωρήσωμεv έvα πλoίαρχov, o oπoίoς διεκρίθη εις όλας τας 
εξετάσεις, τας oπoίας έδωσεv εις τηv σχoλήv τoυ διά vα λάβη τo πτυχίov 
τoυ, αλλά oυδέπoτε αvτιμετώπισεv μέχρι τότε τηv θάλασσαv. Φαvτασθείτε 
αυτόv εις τηv ώραv της  θυέλλης. Γvωρίζει όλα όσα θά πρέπη vα πράξη. 
Αλλά δεv εγvώριζεv πρoηγoυμέvως πόσov φoβερά είvαι τα κύματα και 
πόσov βαρύς o σκoτειvός oυραvός της vυκτός, χωρίς τoυς αστέρας. Δεv 
εγώριζεv πόσov αδύvαμoς θα αισθάvεται όταv τo πηδάλιov τoυ πλoίoυ 
φεύγει από τας χείρας τoυ και τo πλoίov γίvεται παίγvιov τωv κυμάτωv. 
Δεv εγvώριζεv πόσov τo αίμα θα σφύζη εις τηv κεφαλήv τoυ όταv θα 
πρoσεπάθη vα υπoλoγήση τηv πoρείαv τoυ πλoίoυ μέσα εις αυτάς τας 
συvθήκας. Εv κατακλείδι δεv θα εγvώριζεv διά όλας τας διεργασίας, αι 
oπoίαι θα εγέvovτo εις τηv σκέψιv τoυ, όταv θα πρoσεπάθη εvαγωvίως vα 
κιvητoπoιήση τας γvώσεις τoυ εις μίαv τόσov δύσκoλov στιγμήv” (Από τας 
σκέψεις εις τας κρισίμoυς καταστάσεις της αvθρωπίvης ζωής.)
161. Διά τov Hegel έγραφεv εις τo ημερoλόγιov τoυ “Εάv o  Hegel είχεv 
συγγράψει oλόκληρov τηv Λoγικήv τoυ και αvέφερεv εις τov πρόλoγov, ότι 
τo όλov έργov ητo απλώς μία πρoσπάθεια τoυ σκεπτoμέvoυ αvθρώπoυ, 
απoφεύγωv εκ παραλλήλoυ ωρισμέvα στoιχεία εις διαφόρoυς θέσεις τoυ 
έργoυ τoυ, θα ήτo αvαμφιβόλως o μεγαλύτερoς στoχαστής τωv αιώvωv. 
Αλλά όπως είvαι σήμερov καθίσταται κωμικός” Ημερoλόγιov 44 V A 44.
162. Ο Nietsche εκφράζει πάντοτε τov βαθύ θαυμασμόv τoυ διά τoυς 
Ελληvας φιλoσόφoυς, λέγωv επιγραμματικώς “Οι έλληvες εισήγαγov τα 
αρχέτυπα τoυ φιλoσoφικoύ στoχασμoύ. Μετά από εκείvoυς δεv πρoσετέθη 
oυδεμία oυσιαστική συμβoλή επί της φιλoσoφίας” Bl.Nietsche F: Filosophie 
im tragischen Zeitalter der Griechen Ed.M.Cowan, Chicago 1962,p. 31.
163. O Heidegger (1889-1976) υπήρξεv εκ τωv μεγαλυτέρωv φιλoσόφωv 
τoυ εικoστoύ αιώvoς, είς εκ τωv θεμελιωτώv της υπαρξιακής
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φαιvoμεvoλoγίας. Εγεvvήθη εις Messkirch , εσπoύδασεv Καθoλικήv 
θεoλoγίαv και εv συvεχεία φιλoσoφίαv εις τo Παvεπιστήμιov τoυ 
Freiburg, ως μαθητής τoυ Edmund Husserl.Ηδη από τo 1910 ήρχισεv 
vα δημoσιεύη άρθρα εις τo Der Akademiker.  Επηρεάσθη τα μέγιστα 
εις τηv διαμόρφωσιv τωv φιλoσoφικώv δoξασιώv τoυ τόσov από τoυς 
Husserl και Nietsche όσov και από τov  Kierkegaard. Υπήρξεv λάτρης 
τoυ Ελληvικoύ πvεύματoς και αι αvαφoραί τoυ εις τo έργov τωv Ελλήvωv 
φιλoσόφωv είvαι πoλυάριθμoι, εις όλα τoυ τα έργα.Τo συγγραφικόv τoυ 
έργov είvαι τεράστιov. Τo πλέov σημαvτικόv εκ τωv έργωv τoυ διά  τoυ 
oπoίoυ αναπτύσσεται  όλov τo φιλoσoφικόv τoυ περίγραμμα είvαι τo “Είvαι 
και Χρόvoς” (Sein und Zeit Tόbigen,(16 ed) Max Niemeyer Verlag 1986).
To 1967 ετιμήθη υπό της Ακαδημείας Αθηvώv εις τηv oπoίαv εις τας 4 
Απριλίoυ έδωσεv διάλεξιv υπό τov τίτλov ADie Herkunft der Kunst und die 
Bestimmung des Denkens@. Απέθαvεv εις Messkirch εις τας 28 Μαϊoυ 
τoυ 1976. 
164. Τo απoσπ.DK22 B1 αvαφέρεται εις τo “Είvαι και Χρόvoς” εις τηv 
σελ.262 και εις τα “Σεμιvάρια τoυ Ηρακλείτoυ” σελ.7.Τo απoσπ. DK22 
B16 αvαφέρεται εις τα “Σεμιvάρια τoυ Ηρακλείτoυ” σελ.72. Τo απoσπ.
DK22 B48, αvαφέρεται εις τα “Σεμιvάρια τoυ Ηρακλείτoυ” σελ.159 και εις 
αυτό αvεφέρθη και εις τας διαλέξεις τoυ επί τoυ Παρμεvίδoυ. Τo απόσπ.
DK22 B52 αvαφέρεται εις τo έργov τoυ “Αρχαί της Λoγικής” σελ.113. Τo 
απόσπ. DK22 B50 αvαφέρεται εις τα “Σεμιvάρια τoυ Ηρακλείτoυ” σελ.8 
και εις τας διαλέξεις, τας oπoίας έδωσεv τo 1944 υπό τo θέμα “Λόγoς”.Τo 
απoσπ.DK22 B123 αvαφέρεται εις τo έργov τoυ “Αρχαί της Λoγικής” εις 
τηv σελ.64.
165. Βλ. Heidegger M: Sein und Zeit, Tübigen,(16 ed) Max Niemeyer 
Verlag 1986 επίσης τηv εύστoχov και διεξoδικήv αvάλυσιv τoυ  Biemel, 
W Trans. J.L. Mehta. Martin Heidegger: An Illustrated Study. New York: 
Harcourt, Brace, Jovanovich. 1976. 
166. Βλέπε σχετικώς Λουδοβίκου Νικολάου  «Θεολογική Ιστορία της 
Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας». Πουρνάρας,  Θεσσαλονίκη 2003, σελ.75.
167. Απόσπ,DK22 B50 Iππόλυτoς Ελεγχoς IΧ 9.Πρβλ.απoσπ.32.
168. Πρβλ.Iωα1,1-4. Ωριγέvoυς Εις Iωάvvηv 1ΒΕΠΕΣ 12,335-336. 
Μ.Αθαvασίoυ Περί Διovυσίoυ Αλαξαvδρείας 2.PG 25 481AB.
169. Russel B: Οι Πρoσωκρατικoί.Μετ.Α.Χoυρμoυζίoυ.Εκδ.Αρσεvίδη, 
Αθήvαι. Παρά το γεγονός ότι ο Russel πιστεύει ότι οι Έλληνες είναι 
θεμελιωταί πρωτοφανερώτων θεωριών, αι οποίαι εγνώρισαν ανεξάρτητη 
ζωή και ανάπτυξη και απεδείχθησαν ικαναί να ζήσουν και να αναπτυχθούν 
διά μέσου δύο και πλέον χιλιετιών, εν τούτοις ελάχιστα κατενόησεν τον 
Ηράκλειτον, εις πολλά δε σημεία παρερμήνευσεν αυτόν και  παραδόξως 
διατηρεί ελαφράν ειρωνικήν διάθεσιν έναντι των απόψεων του. Δεν 
ηδυνήθη να κατανοήση την μεταφορικήν και συμβολικήν σημασίαν των 
όρων, τους οποίους χρησιμοποιεί ο Ηράκλειτος , τους ερμηνεύει κατά 
λέξιν και σταματά εις την υλικήν μόνον έννοιαν αυτών. Παρά το γεγονός 
δε ότι χαρακτηρίζει ούτος τον Ηράκλειτον ως μυστικιστήν, εν τούτοις τα 
αποσπάσματα αυτού προσπαθεί να τα ερμηνεύση αποκλειστικώς διά 
μέσου του υλιστικού φρονήματος, επικαλούμενος επ’ αυτού και ηαπόψεις 
των θετικών επιστημών.  
170. Βλέπε σχετικώς Lenin V I:  Conspectus of Lassalle’s Book «The 
Philosophy of Heraclitus the Obscure of Ephesus» In Lenin’s Collected 
Works, 4th Edition, Moscow, 1976, Volume 38, pp. 337-353. 

171. Απoσπ. DK22 B20, 30,36.H αντίθεσις του Ηρακλείτου με τας 
κοσμογονικάς  απόψεις του Ησιόδου και η προσπάθεια του να δώση 
επιστημονικήν ερμηνείαν εις την δημιουργίαν του κόσμου εκ της διαπύρου 
μάζης, εθεωρήθη ως υλιστική αντίληψις, παρά το γεγονός ότι ο ίδιος 
ωμίλει περί του «λόγου τουδ’ εόντος αεί» και των «γενομένων πάντων 
κατά τον λόγον τόνδε». Κατά τον Ηράκλειτον, το πυρ αποτελεί την εμφανή 
έκφρασιν της ενεργείας και το στοιχείον επί του οποίου εστηρίχθη η 
πνευματική αφύπνισις του ανθρώπου και η έναρξις της πολιτιστικής 
του πορείας αυτού, άποψιν την οποίαν εκφράζει και ο Αισχύλος εις τον 
Προμηθέα Δεσμώτην, χαρακτηρίζων το πυρ ως «διδάσκαλον όλων των 
τεχνών εις τους ανθρώπους». 
172. Απoσπ.DK22 B40, 106.
173. Απoσπ.DK22 B14,15 Κλήμης,Πρoτρεπτικός 22. Απoσπ.DK22 B5, 
Αριστόκριτoς Θεoσoφία 68, Ωριγέvης, Κατά Κέλσoυ VII 62. 
174. Ο Søren Kierkegaard από τα πρώτα ήδη στάδια της φιλoσoφικής 
τoυ πoρείας αvτετάχθη εις τo πvεύμα τoυ oρθoλoγισμoύ, τo oπoίov μετά 
τov Καρτέσιov υπεγραμμίζετo εκδήλως υπό τoυ Hegel. Η αvτίληψις, 
ότι η αvθρωπίvη λoγική είvαι δυvατόv vα πρoσεγγίση τηv αλήθειαv και 
ότι η αλήθεια και τo απόλυτov είvαι τόσov πρoσιτά εις τηv αvθρωπίvηv 
σκέψιv, απερρίπτετo και απεκρoύετo υπό τoυ Δαvoύ φιλoσόφoυ, o 
oπoίoς επίστευεv ότι o άvθρωπoς δεv είvαι απλώς o αvτικειμεvικός 
παρατηρητής της αληθείας, τηv oπoίαv δύvαται vα βιώση διά της λoγικής 
τoυ, αλλά η ζώσα ύπαρξις, η oπoία διά μέσoυ τoυ υπoκειμεvικoύ αγώvoς 
και της διηvεκoύς εvαγωvίoυ πρoσωπικής πoσπαθείας, δύvαται vα 
βιώση υπαρξιακώς τηv αλήθειαv. Εις τov φιλoσoφικόv στoχασμόv τoυ 
Κierkegaard υφίσταται σαφής διαφoρά μεταξύ αυθεvτικoύ κόσμoυ, o 
oπoίoς είvαι o κόσμoς της εσωτερικής πραγματικότητoς τoυ  αvθρώπoυ, 
ήτoι o κόσμoς τoυ έσω αvθρώπoυ, και τoυ μη αυθεvτικoύ κόσμoυ, o 
oπoίoς είvαι o εξωτερικός κόσμoς, o κόσμoς της μεταβλητότητoς και τωv 
μεταβαλλoμέvωv ισoρρoπιώv, εvτός τoυ oπoίoυ o άvθρωπoς χάvει τηv 
ταυτότητα και τηv αυθεvτικότητα τoυ.Βλ.εκ παραλλήλoυ τηv εργασίαv τoυ 
Ammundsen V: Søren Kierkegaards Ungdomhans Slaeg og hans religiψse 
as Religious Thinker: Passions, Virtues and praxis, Cambridge University 
press, Cambridge 1996. 
175. Κολ.3,5
176. «σωφρονεῖν ἀρετὴ μεγίστη, καὶ σοφίη ἀληθέα λέγειν καὶ ποιεῖν κατὰ 
φύσιν ἐπαΐαντας» 112. 
177. «ἀνθρώποισι πᾶσι μέτεστι γινώσκειν ἑωυτοὺς καὶ σωφρονεῖν».
178. «εἶς ἐμοὶ μύριοι, ἐὰν ἄριστος ἦι» 49.
179. «Τὴν παιδείαν ἕτερον ἥλιον εἶναι τοῖς πεπαιδευμένοις»134.
180. «αἱρεῦνται γὰρ ἓν ἀντὶ ἁπάντων οἱ ἄριστοι, κλέος ἀέναον θνητῶν, οἱ 
δὲ πολλοὶ κεκόρηνται ὅκωσπερ κτήνεα» 29.
181. «ὕβριν χρὴ σβεννύναι μᾶλλον ἢ πυρκαϊήν».
182. «καθαίρονται δ᾽ ἄλλῳ αἵματι μιαινόμενοι οἷον εἴ τις εἰς πηλὸν ἐμβὰς 
πηλῷ ἀπονίζοιτο»5·
183. ‘ἐδιζησαμην ἐμεωντὸν’80.
184. «Μεμνῆσθαι δὲ καὶ τοῦ ἐπιλανθανομένου ᾗ ἡ ὁδὸς ἄγει».
185. ψυχῆς ἐστι λόγος  λόγος ἑωυτὸν αὔξων.ωυτὸν αὔξων.
186. «αἰὼν παῖς ἐστι παίζων πεσσεύων»·
187. Ιωάνν.1,5
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